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POVZETEK 

 

V svoji diplomski nalogi sem izhajala iz dejstva, da je aktivno učenje najboljše izhodišče za 

popoln razvoj otrok. V teoretičnem delu naloge sem podrobneje opisala temeljna načela 

High/Scop kurikula, prikazala nekaj slabosti transmisijskega učenja. V nadaljevanju sem se 

posvetila prednostim projektnega dela z otroki in temu, kakšne spretnosti si pridobijo otroci s 

takim načinom dela. V zaključku teoretičnega dela diplomske naloge sem namenila pozornost 

raziskovalnemu delu in dejstvu, da mora biti raziskovanje spodbujano in zaželeno; pri 

raziskovanju pa mora odrasel, ki vodi potek raziskovanja, vedno upoštevati določena pravila. 

 

»Raziskovanje kot proces je še najbolj podobno potovanju, na katerem v začetku še ne vemo, 

kam in kako bomo potovali, kaj vse bomo videli in slišali, kje bomo našli cilj« (Kobal, 1989: 

7). Otroci se preko metode raziskovanja učijo, kako priti do pravih odgovorov na zastavljena 

vprašanja. Z uporabo takega pristopa so otroci spodbujeni k načrtovanju, iskanju rešitev, 

sodelovanju, zbiranju in urejanju informacij. 

 

V empiričnem delu je predstavljen projekt raziskovanja zaprtega tipa z naslovom Otroci 

spoznavajo Irsko - mednarodni projekt Comenius. Z otroki smo iskali odgovore, ki so bili 

hkrati tudi glavni cilj diplomske naloge: omogočiti otrokom, da preko raziskovanja ugotovijo 

značilnosti Irske.  

 

Ključne besede: vrtec, aktivno učenje, raziskovalno učenje, projektno delo, Irska. 

 

 





 

ABSTRACT 

 

Children learn about Ireland-international project comenius 

 

The thesis is based on the fact that active learning is the best starting point for complete 

development of children. In the theoretical part of the thesis I provide a detailed description of 

the fundamental principles of the High/Scope curriculum and point to some of the weaknesses 

in transmission learning. Then I focus on project work with children and try to determine 

which skills children can acquire in such a way. In the theoretical part of the thesis I devote 

my attention to research and the fact that research should be encouraged and desirable. The 

adult in charge of the research must always follow certain rules. 

 

»Research as a process is very similar to a journey where, at the beginning, we do not know 

where and how we will travel, what we will see and hear and where we will find our purpose« 

(Kobal, 1989: 7). Children learn how to work towards the right answers to the questions 

through the method of research. By using this approach, children are encouraged to plan, find 

solutions, collaborate, collect and compile information. 

 

The empirical part presents a closed-ended research project entitled Children becoming 

acquainted with the Irish-international project Comenius. The children were looking for 

answers that were also the main objective of the thesis – to enable them to identify the 

characteristics of Ireland through research. 

 

Keywords: preschool, active learning, inquiry-based learning, project work, Ireland. 
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UVOD 

 

»Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju 

novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, 

ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, doživljanje in ga močno 

čustveno in socialno angažira« (Kurikulum za vrtce, 1999: 10). 

 

Razvoj in učenje v predšolskem obdobju poteka po načelih, ki jih mora vsak vzgojitelj 

upoštevati pri svojem delu. V diplomski nalogi sem sledila tem načelom in otrokom 

omogočila, da uporabijo svoje ideje in jih vključijo v nastajanje projekta. 

 

Za diplomsko nalogo z naslovom Otroci spoznavajo Irsko - mednarodni projekt Comenius 

sem se odločila po izvedenem projektu z istim naslovom. Projekt mi je ponudil izhodišče 

diplomske naloge, kjer so otroci spoznavali, kje poiskati informacije in kako jih uporabiti za 

reševanje različnih problemskih situacij. Moj cilj diplomske naloge je bil, da otroci preko 

lastne aktivnosti v okviru zadanih in spontanih dejavnosti poiščejo informacije, ki so bile 

potrebne pri posameznem delu projekta. 

 

Izvedba projekta temelji na smernicah aktivnega učenja, kjer sem otrokom omogočila 

samostojnost v procesu zbiranja informacij. Uporabila sem metodo zaprtega tipa raziskovanja. 

Nekaj dejavnosti sem načrtovala vnaprej, ostale dejavnosti so predlagali otroci. Pri delu sem 

otrokom nudila pomoč in oporo ter jih usmerjala, ko je bilo to potrebno. Z izpeljavo projekta 

sem otrokom omogočila, da neznano področje Irske spoznajo na način, ki predpostavlja, da so 

ideje in ustvarjalnost otrok vedno dobrodošle. 

 

Če naredim analizo projekta, lahko rečem, da je tak način dela pravi in je meni zelo blizu. 

Otroci so pri takem načinu dela aktivni in se počutijo pomembne, saj soustvarjajo potek 

dejavnosti raziskovanja. Pridobljeno znanje, ki ga otroci pridobijo s takim načinom dela, 

ostane trajno, saj so do rešitev prišli sami, včasih s pomočjo odraslega. S takim delom se že v 

vrtcu oddaljujejo od transmisijskega učenja, kjer otrok le prejema podatke, ki jih ne shrani in 

uporabi v drugi situaciji. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 UČENJE  

 

Učenje je pojem, ki ga v vsakdanjem življenju nenehno uporabljamo in srečujemo. Poznamo 

ga iz številnih lastnih izkušenj, ki smo jih pridobili tekom lastnega izobraževanja. Za 

natančnejšo razlago pojma, si lahko pogledamo definicijo UNESCO/ISCED (Marentič 

Požarnik, 2000) ki učenje definira kot vsako spremembo v vedenju, informiranosti, znanju, 

razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati 

fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev. Ta opredelitev razmeji pojem učenja 

od pojma fiziološke rasti oziroma razvoja, ki je dedno zasnovan. Učenje je pridobivanje 

izkušenj, ob interakciji med človekom in njegovim fizikalnim in socialnim okoljem (Marentič 

Požarnik, 2000). 

 

Dandanes se vse bolj poudarja, da učenje ni le kopičenje in zapomnitev novih spoznanj, 

ampak tudi aktivna izgradnja osebnega smisla. Učenec ima ideje, stališča, pojmovanja, ki jih 

najuspešnejše uporablja, če so življenjsko vpeta v probleme, ki jih nato učenec rešuje (prav 

tam). »Uveljavlja se celosten pogled na učenje, kjer se neločljivo povezuje telesno, 

spoznavno, čustveno, socialno in vrednostno plat« (Marentič Požarnik, 2000: 5). 

 

Kako si posameznik razlaga učenje, lahko razberemo že z uporabo ključne besede, ki jo 

uporabi, ko opredeljuje bistvo učenja. Učenje lahko smatra kot sprejemanje, kopičenje, 

pridobivanje, spoznavanje nečesa ali pa tudi razvijanje, spreminjanje, širjenje obzorja… (prav 

tam). Učenje je prepleteno z našimi življenji in za uspeh na različnih področjih, kjer delujemo 

ljudje, je potrebno znanje.  

 

Znanje se lahko pridobiva na več različnih načinov, kjer pa so zelo pomembne strategije 

učenja. »Učna strategija je zaporedje ali kombinacija v cilj usmerjenih učnih aktivnosti, ki jih 

posameznik uporablja na svojo pobudo in spreminja glede na zahteve situacije. Strategije 

lahko delimo na spoznavne (kako si snov zapomniti, strukturirati) in materialne (kako delati 

izpiske, zapiske)« (Marentič Požarnik, 2000: 167). Učenec za lažjo predstavo določene 

tematike uporabi različne učne strategije. Naj naštejem nekaj največkrat uporabljenih učnih 

strategij: strategija uspešnega branja, učenje iz učbenikov, učenje s poslušanjem, z miselnimi 
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vzorci in pojmovnimi mrežami (prav tam). 

 

Med pomembno strategijo učenja vsekakor sodi raziskovanje, ki ga George Maxim (1997; 

povzeto po: Turnšek, 2004) opredeljuje kot strategijo dejavnega učenja, ki je usmerjeno v 

reševanje problemov. Z raziskovalnim pristopom sledimo dvema ciljema izobraževanja, ki sta 

ohranitev radovednosti otrok in trajen interes za znanje ter oblikovanje sposobnosti, ki so 

potrebne za samostojno reševanje problemov. Raziskovalno učenje bom podrobneje opisala v 

samostojnem poglavju o raziskovalnem delu. 

 

1.1 Prikriti kurikulum in subjektivne teorije  

  

V prejšnjem poglavju sem se osredotočila na učenje, ki pa je zelo tesno povezano z osebnimi 

idejami vsakega posameznika. V poglavju o prikritem kurikulumu in subjektivnimi teorijami 

se bom dotaknila področja, kjer bom razložila, kako vpliva osebno dojemanje sveta učitelja   

na podajanje znanja učencem. 

 

»Subjektivne teorije se oblikujejo in razvijajo pod vplivom procesa lastnega izobraževanja in 

predvsem pod vplivom neposredne praktične izkušnje« (Polak, A. v Batistič Zorec, 2003: 

265). Pomembno je, da se pedagoški delavci tega zavedamo in da svojih prepričanj ne 

predajamo otrokom. Otroci morajo imeti zagotovljeno povsem svobodno odločanje o zbiranju 

informacij, pomoč naj jim vzgojitelj nudi le, ko vidi, da so prišli do točke, ko ne znajo 

poiskati alternativnih rešitev. Tudi Marentič Požarnikova (2000) navaja, da so subjektivne 

teorije naša videnja na določene pojave, stvari in z njimi si lahko razlagamo delovanje sveta. 

Zelo pogosto so naše teorije prepredene s čustvi, imajo neke določene vrednosti in logika ter 

zavest sta po navadi tu odsotni.  

 

Večina posameznikov, ki se je šolala v sistemu javnega šolstva v Sloveniji, si učenje 

predstavlja kot pridobivanje znanja, učenje iz knjig, učenje na pamet, dolgčas, ponavljanje in 

strah. Vse našteto nam dokazuje, da so naše subjektivne teorije o določeni stvari del našega 

nezavednega, vplivajo pa na naše učenje in kako bomo učili otroke (Marentič Požarnik, 

2000).  

Povzemam še definicijo Miljakove (1993; povzeto po: Batistič Zorec, 2013), ki ugotavlja 

podobno kot Marentič Požarnikova ko pravi, da pričakovanja in predvidevanja, ki so lastna 
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vzgojitelju, močno vplivajo na učenje, razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok v skupini. 

 

Kurikulum za vrtce opozarja na prikriti kurikulum, ki ga tvorijo interakcije med vpletenimi v 

procesu vzgajanja (Kurikulum za vrtce, 1999). V strokovni literaturi najdemo različne 

definicije prikritega kurikula. Definicijam je skupno, da se prikriti kurikulum nanaša na 

nenačrtovana ravnanja, ki niso nikjer zapisana, a vseskozi »delujejo« na učence (Batistič 

Zorec, 2013). K. Špoljar (1993: 14, v Batistič Zorec 2013) v opredelitvi prikritega kurikula v 

vrtcu poudarja nenamerne, a učinkovite dejavnike, kot so npr. opremljenost ustanov, 

organizacija prostora, število otrok v skupini itd., ki bistveno določajo vzgojno-izobraževalni 

proces, vlogo otroka v njem, vplivajo pa tudi na interakcije med vzgojitelji in otroki. Odrasli 

zavedno, mnogokrat pa nezavedno vplivamo na življenje otrok. Posamezniki, ki so 

vsakodnevno povezani z otroki, pa nenehno s svojimi dejanji ali prepričanji vplivajo na razvoj 

otroka. Kako pomembne so lastne izkušnje vzgojiteljic, navaja Turnškova (2004) v svojem 

delu in pravi, da organiziranje in načrtovanje učnih dejavnosti v veliki meri oblikujejo njene 

lastne izkušnje v obdobju šolanja. 

 

2 HIGH/SCOP KURIKULUM 

 

»V High/Scopovem pristopu k vzgoji in učenju v zgodnjem otroštvu si odrasli in otroci delijo 

vodenje. Zavedamo se, da je moč učenja prisotna v otroku, zato se osredotočamo na aktivno 

učenje. Ko uvidimo, da učenje prihaja od znotraj, dosežemo kritično ravnotežje v vzgoji in 

učenju. Vloga odraslega je podpirati otroke ter jih voditi skozi dogodivščine in izkušnje 

aktivnega učenja« (David P. Weikart, 1996, v Hohmann in Weikart, 2005: 3). 

 

High/Scopov kurikulum je utemeljen na predpostavki, da se razvoj otrok nenehno spreminja. 

Otroci si želijo odločati in reševati probleme, ki so povezani z dejavnostmi, ki jih zanimajo. 

Vzgojitelji te interese izkoristijo pri dejavnostih z otroki ter za učenje socialnih in drugih 

pojmov, ki jih bodo potrebovali. Avtorji tega programa predpostavljajo, da je aktivno učenje 

najboljše izhodišče za popoln razvoj potencialov posameznika.  

 

Oblikovan je bil v mestu Michigan leta 1962, avtor je Weikart s sodelavci. Osnovan je na 

kognitivno usmerjenem kurikulumu, ki ima svoje korenine v Piagetovi kognitivno-razvojni 

teoriji ter Deweyevi progresivni pedagoški filozofiji. High/Scopov sistem je utemeljen na 
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petih temeljnih načelih, ki jih vzgojitelji uporabljajo pri svojem delu. Ta načela, opisana v 

naslednjih poglavjih, so aktivno učenje, pozitivne interakcije med odraslim in otrokom, 

spodbudno učno okolje, dnevna rutina ter vrednotenje otroka (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

2.1 Aktivno učenje 

 

Prvo izmed temeljnih načel High/Scopovega kurikula je aktivno učenje. Pogosta je dilema, 

kaj pomeni aktivno učenje. Je to morda učenje, ko je učenec fizično aktiven ali pomeni 

besedna zveza aktivno učenje povsem nekaj drugega.  

 

Hohmann in Weikart definirata: »Aktivno učenje definiramo kot učenje, pri katerem otrok 

deluje na predmete ter stopa v interakcije z ljudmi, zamislimi in dogodki, pri tem pa 

konstruira novo razumevanje« (Hohmann in Weikart, 2005: 17). 

 

Avtorja ugotavljata, da so otroci aktivni že zaradi prirojene želje po raziskovanju in da 

zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore na vseh možnih straneh, ki zbujajo njihovo 

radovednost. Preko aktivnega učenja otroci s pomočjo lastnega razmišljanja konstruirajo 

znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Izrednega pomena imajo ključne izkušnje, ki si jih 

otroci pridobijo z ustvarjalnimi interakcijami z ljudmi, materiali in zamislimi, ki podpirajo 

njihovo umsko, čustveno, socialno in telesno rast. 

 

Podroben opis pomembnosti ključnih izkušenj za razvoj aktivnega učenja pri otroku definirata 

Hohmann in Weikart (2005: 297): »Ključne izkušnje so izkušnje, v katerih otrok sodeluje. 

Pogosto jih uvede otrok sam in se dogajajo vedno znova v številnih različnih okoliščinah v 

širokem časovnem razponu.« High/Scopove predšolske ključne izkušnje prinašajo podobo 

razvoja v zgodnjem otroštvu in so temeljnega pomena za otrokovo konstrukcijo znanja. 

Odvijajo se v okoljih, kjer je primerno poskrbljeno za aktivno učenje. V takih okoliščinah 

imajo otroci možnost izbirati in se odločati, sodelovati med seboj in z odraslimi doživljati 

posebne dogodke, uporabljati jezik na različne načine, v vseh dejavnostih pa morajo imeti 

primerno podporo odraslega. 

 

Ključne izkušnje po High/Scopovem kurikulumu so se razvile v zadnjih tridesetih letih z 

integracijo teorije otrokovega razvoja ter opazovanj in izkušenj vseh tistih, ki so vodili 
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programe z otroki (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Če pogledamo zgodovino poučevanja otrok, najdemo prevladujoči stil, imenovan 

transmisijsko učenje, ki pa je v popolnem nasprotju s smernicami aktivnega učenja, zato je 

bilo razmišljanje v smeri sprememb takega načina poučevanja povsem na mestu. Če 

povzamem Ferjančičevo (1994) glede uporabe transmisijskega učenja, kjer učitelj znanje, ki 

ga ima, le predaja učencu, ocenjujem, da tak način poučevanja še danes uporablja preveč 

učiteljev v vzgoji. Uspešnost učenja se je merila in se ponekod še meri s kvantiteto 

zapomnjenega gradiva, premalo pozornosti pa se posveča procesu učenja (Ferjančič, 1994).  

 

»Aktivno učenje je usmerjeno in neposredno doživljanje objektov, ljudi, zamisli in dogodkov 

– je nujen pogoj kognitivne preobrazbe in razvoja. Preprosto rečeno, otroci se učijo pojmov, 

tvorijo zamisli in ustvarjajo svoje lastne simbole ali abstrakcije prek dejavnosti, ki jo sami 

spodbudijo – gibanja, poslušanja, iskanja, občutenja, razpolaganja in rokovanja« (Hohmann in 

Weikart, 2005: 16). Kako pomembno je aktivno učenje, ugotavlja tudi Marentič Požarnikova 

(2000) v svojem delu Psihologija učenja in pouka, ko pravi, da je učenje uspešnejše, če 

poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnimi dialogi v skupini, s 

postavljanjem in preizkušanjem hipotez in je čim bolj vpeto v resnične življenjske okoliščine. 

Kot ugotavlja avtorica, vse več raziskovalnih dokazov potrjuje, da je kakovostno učenje tisto, 

ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira.  

 

Prvine aktivnega učenja je v svojem delu zapisal tudi Jerome Bruner, za katerega je Maxim 

(1987) v svojem delu zapisal, da je sledil Piagetovim osnovnim idejam pridobivanja znanja k 

oblikovanju in aktivnosti usmerjenih modelov. Merila aktivnega učenja po Brunerju so 

naslednja (prav tam): 

− Vzgojitelj mora najti povezavo med tem, kar otroci že vedo o neki stvari in kaj bodo 

spoznavali. 

− Otroci morajo biti aktivno udeleženi v raziskovanje problemskih vprašanj. 

− Cilj aktivnega raziskovanja mora biti uporabnost pridobljenega znanja, ne le 

»skladiščenje«. 

 

Aktivnost otrok pri spoznavanju je izrednega pomena za kognitivni razvoj otroka. Da bi 

zagotovili vse osnovne pogoje za kognitivni razvoj, mora biti poskrbljeno za primerno učno 

okolje, kjer bo otrok lahko aktivno sodeloval in razvijal kognitivne sposobnosti. Da bi bila 



7 

neka dejavnost, v kateri otrok sodeluje, aktivna, mora vsebovati pet sestavin (Hohmann in 

Weikart, 2005). 

 

Otrokom morajo biti na voljo raznovrstni materiali. Z njimi otroci manipulirajo in jih 

raziskujejo. Imeti morajo možnost postaviti cilje ter izbirati materiale in dejavnosti, hkrati pa 

jih je potrebno spodbuditi oziroma jim omogočiti, da se pogovarjajo o tem, kaj so počeli. 

Naloga odraslih pa je, da spodbujajo prizadevanja otrok, jim pomagajo in dograjujejo tako, da 

se pogovarjajo o tem, kar počnejo, se jim pridružijo pri igri in jim pomagajo reševati 

probleme, ki se pojavljajo. 

 

2.2 Interakcija med odraslim in otrokom 

 

Naslednje High/Scopovo temeljno načelo, ki je izhodišče vzgojiteljevega pedagoškega dela, 

se nanaša na odnos med odraslim in otrokom. Otroci vsakodnevno stopajo v odnosna 

razmerja; slednja imajo pomemben vpliv na otrokovo razumevanje socialnih odnosov v 

družbi. Kot ugotavljata Hohmann in Weikart (2005: 5), je »aktivno učenje odvisno od 

pozitivne interakcije med odraslim in otrokom.« 

 

Vzgojitelji, ki sledijo smernicam High/Scopovega pristopa, so pri delu pozorni na pomen 

psihološko varnega ozračja in si preko igre in pogovora prizadevajo podpirati otroke. Z otroki 

si delijo vodenje, osredotočajo se na sposobnost, vzpostavljajo pristne odnose, podpirajo 

otroško igro. Pri pojavu socialnih konfliktov pa uporabljajo pristop reševanja problemov. 

Poseben pomen namenjajo partnerstvu z otrokom. Otroka vzgojitelj posluša in ta interakcijska 

navezava otroku omogoča, da neovirano izraža svoja čustva in misli, da v dialogu z odraslim 

lahko kreira njegov potek (Hohmann in Weikart, 2005).  

 

Tudi Kurikulum za vrtce pojmuje vzgojitelja kot avtonomno osebo, ki nedirektivno usmerja 

vzgojni proces in praviloma vzpostavlja prijazno komunikacijo. Med pomembne elemente 

interakcije med otroki in odraslimi sodijo nasmeh, dotik, prijem, govor v višini otrokovih oči, 

odzivanje na otrokove prošnje, spodbujanje k zastavljanju vprašanj, pozorno in spoštljivo 

poslušanje, reševanje konfliktov na sprejemljiv način (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

Pomembnost primernega socialnega okolja, ki je največkrat v domeni vzgojitelja, ugotavlja 
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tudi Ferjančičeva (1994: 30), ko pravi: »Vzgojitelj mora okolje organizirati tako, da bo otrok 

v njem lahko uveljavil že pridobljene izkušnje in pridobil nove, ki bodo spodbujala njegov 

razvoj.« 

 

2.3 Spodbudno učno okolje 

 

Spodbudno učno okolje Hohmann in Weikart postavljata kot temelj pozitivnih interakcij med 

odraslim in otrokom. Ureditev prostora, kjer je prostor razdeljen na več manjših kotičkov, 

zagotavlja upoštevanje otrokovih individualnih učnih interesov in načina učenja. High/Scopov 

kurikulum daje izreden pomen interesnim kotičkom, ki so urejeni tako, da imajo otroci dostop 

do različnih materialov. Otroci morajo imeti na voljo tudi dovolj odpadnega materiala, kot je 

recikliran papir, lončki, plutovinasti in kovinski zamaški ter kartonski tulci. Tu so še materiali 

za raziskovanje s čuti, sestavljanje, izdelovanje stvari, igro vlog; materiali, ki spodbujajo 

dramsko igro, pisanje, pripovedovanje zgodb; materiali, ki spodbujajo ključne izkušnje otrok 

z jezikom in opismenjevanjem. 

 

Naravni, odpadni ali pa kupljeni materiali dajejo otrokom možnost za uresničitev otroških 

idej. Najpomembneje je, da so materiali v označenih škatlah, da lahko otroci samostojno 

poiščejo predmete, jih uporabijo in nato po uporabi vrnejo. Ko otroci razpolagajo in rokujejo s 

predmeti, pri tem uporabljajo svoje telo in vse svoje čute. Otrok s svojim delovanjem na 

predmete dobi občutek »realnosti«, o čemer razmišlja in razpravlja z drugimi. S pomočjo 

konkretnih izkušenj z materiali in ljudmi pričnejo otroci oblikovati abstraktne pojme 

(Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Batistič Zorec (2003) pravi, da so spodbudno okolje in raznoliki materiali pomembni; v vrtcih 

Montessori poudarjajo pomen didaktičnega materiala; waldorfski vrtci pa dajejo prednost 

naravnim materialom in čim manjši strukturiranosti igrač. Vzgojna sredstva in pester nabor 

materiala naj zagotavljajo spodbudno okolje in pobudo za aktivnosti, vzgojiteljica pa naj bo 

nedirektivna. Avtorica ugotavlja, da je viden napredek v ravnanju vzgojiteljic od časa 

socializma pa do danes; navaja namreč, da je bila vloga vzgojiteljice v času socializma 

izrazito direktivna, materiali pa so bili manj pomembni kot danes. 

 

Pri zagotavljanju ustreznega učnega okolja moramo biti pozorni na naslednje spodaj zapisane 
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točke, ki nam jih ponujajo usmeritve pri organizaciji prostora v Kurikulumu za vrtce (1999):  

− Pomembna je organizacija zdravega, varnega in prijetnega prostora tako znotraj kot 

zunaj. 

− Ne smemo pozabiti na zagotavljanje zasebnosti in intimnosti. 

− Z ureditvijo igralnice, ki naj se spreminja glede na starost otrok in na dejavnosti, ki v 

igralnici potekajo, zagotavljamo fleksibilnost in stimulativnost prostora. 

 

Zagotavljanje ustreznega učnega okolja, ki bo hkrati tudi dovolj spodbudno, je domena 

odraslih. Kakovost spodbudnega socialnega ozračja v predšolskih programih je mogoče 

najbolje razumeti, če jo primerjamo s kakovostjo drugih dveh, ki sta kar pogosti. Ozračje 

laisess-faire označuje permisivnost, pri čemer sta dnevna rutina in fizično okolje ohlapno 

strukturirana, otroška igra je prosta, otroci se igrajo drug z drugim, pri čemer odrasli 

posredujejo, le če jih za to otroci zaprosijo. Tako ozračje odseva pogoje vsakdanjega življenja 

in tako pripravlja otroke na spopad z realnostjo in razvijanje veščin za preživetje. V 

direktivnem ozračju sta dnevna rutina in fizično okolje pod tesnim vodstvom odraslih, kjer 

odrasli vodijo, otroci pa poslušajo navodila in ubogajo. To ozračje nagrajuje otroka, ki uboga 

navodila. Večina otrok potrebuje trajen nadzor odraslega, da lahko nadaljuje zadane naloge. 

Spodbudno ozračje prevladuje v okolju, kjer si otroci in odrasli delijo vodenje in poučevanje 

učnega procesa. Odrasli skrbijo za učinkovito ravnovesje med svobodo in mejami, ki so 

pomembne za varnost. Otroci dajejo pobude za izkušenjsko učenje, zbirajo materiale in se 

odločajo o ciljih. Odrasli nastopajo kot partnerji, ki opazujejo, poslušajo, se pogovarjajo in 

delajo z otroki. Pri konfliktih ne razsojajo, ampak vključijo otroke k reševanju problemov in 

sprejemanju odgovornosti za svoje rešitve (Hohmann in Weikart, 2005: 49). 

 

2.4 Dnevna rutina 

 

High/Scopova dnevna rutina vključuje proces načrtovanja-izvedbe-obnove, ki otroku daje 

vpogled opravljenega dela. S tako obliko procesa otroci načrtujejo svoj dan, dejavnost ali 

igro, jo izpeljejo preko aktivnosti in na koncu dogajanja naredijo pregled dogodka in ga 

analizirajo (Hohmann in Weikart, 2005).  

 

Cilj dnevne rutine po smernicah High/Scopovega kurikula je, omogočiti otrokom nadzor nad 

tem, kaj se bo zgodilo. Dnevna rutina jim omogoča nadzor, kjer otroci lahko predvidevajo 
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posamezne dele svojega dneva. Je zaporedje dogodkov, ki formalno predpisuje uporabo 

prostora in vse dogodke, kjer in na kakšen način otroci stopajo v interakcije z okoljem. Okvir 

dnevne rutine je neka vrsta izkušenj, kjer so zaporedja predvidljiva, vsebina pa ne, ker jo 

oblikujejo in predlagajo otroci. Dnevna rutina otrokom postavlja operativni okvir, interesni 

kotički pa ustvarjajo fizični okvir za aktivno učenje ((Hohmann in Weikart, 2005). 

 

Po mnenju avtorjev Hohmanna in Weikarta se dnevni rutini v načrtovanju različnih dejavnosti 

v vrtcih posveča še vedno premalo pozornosti. Načrtovanje dnevne rutine podpira aktivno 

učenje, saj rutina omogoči otrokom predvidevati, kaj se bo zgodilo, in otrok lahko prosto 

nadzira, kaj bo počel v posameznem delu svojega dne.  

 

V slovenskem Kurikulumu za vrtce (Kurikulum za vrtce, 1999) je zapisanih nekaj načel, ki so 

vzgojiteljem v pomoč pri vsakdanjem delu. Vzgojitelj se mora v okolju dejavnosti izogibati 

nepotrebnem čakanju otrok, pospravljanju, neaktivnosti. Poseben poudarek je namenjen 

poteku hranjenja v vrtcu, počitku, kako naj se odvija čas pri vmesnih dejavnostih, 

pospravljanju igrač ali pa čakanju na odhod ven. Ko omenjamo dnevno rutino v vrtcih, ne 

moremo mimo dejstev, da se pri tem načelu najbolj izrazito kaže vpliv prikritega kurikula. 

Prikriti kurikulum zajema mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroke, kjer vzgojitelj s 

posrednim vplivom močno deluje na otroka (prav tam). 

 

2.5 Vrednotenje 

 

Zadnje načelo, ki je mnogokrat premalo upoštevano in kateremu se pri nas posveča premalo 

pozornosti, je da mora biti vrednotenje vedno nek celosten in smiseln zaključek vsakega 

poglavja dela z otroki. Cilj vrednotenja je, da vzgojitelji dnevno beležijo natančne informacije 

o otroku v obliki anekdotskih zapisov, ki temeljijo na tem, kaj vzgojitelji slišijo in vidijo. Za 

vsakega posameznika se dnevno načrtuje, in opažanja, ki jih zabeležijo, pomenijo izhodišče 

za vsako naslednje načrtovanje. Velik poudarek se namenja spodbudnim odnosom med 

odraslimi, kajti le trden in povezovalen odnos odraslih daje trdno oporo otroku pri izgradnji 

odnosov v skupini (Hohmann in Weikart, 2005: 7).  

 

Vloga vrednotenja je zapisana med načeli Kurikuluma za vrtce kot načelo kritičnega 

vrednotenja. Vrednotenje naj bi se odvijalo na ravni vsakodnevnih medsebojnih interakcij v 
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oddelku; na ravni načrtovanja posameznih področij dejavnosti v vrtcu, vsebin in metod dela, 

vsakdanjega reda v oddelku, zagotavljanja posebnih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje; 

na ravni pravic in odgovornosti staršev; na ravni vrtca; na ravni lokalne skupnosti 

ustanovitelja vrtca (Kurikulum za vrtce, 1999: 9). 

 

3 SESTAVINE AKTIVNEGA UČENJA 

 

Če želimo razumeti bistvo procesa aktivnega učenja po High/Scopovem kurikulu, moramo 

poznati sestavine aktivnega učenja. Uporaba le-teh je pomembna, ko želimo ugotoviti, ali je 

dejavnost za otroke razvojno primerna aktivna izkušnja.  

 

Sestavine aktivnega učenja so naslednje (Hohmann in Weikart, 2005): 

− Material izbiramo primerno starosti otrok, otrok se uči iz neposrednega delovanja na 

materiale. 

− Otrok prosto raziskuje, kombinira in preoblikuje dan material, lahko rečemo, da rokuje 

z materialom. 

− Otrok mora imeti možnost, da sam izbira dejavnosti in materiale. 

− Otrok vseskozi opisuje, kaj počne, in s tem razvija govor. 

− Odrasli poskrbijo, da prepoznajo in spodbujajo otrokovo razmišljanje. 

 

High/Scopov kurikul poudarja, da morajo biti dejavnosti primerne razvoju otroka. S tem se 

pridružujejo Piagetu, ko opozarja na škodljivost neupoštevanja razvojnih značilnosti otroka 

oz. prehitevanje razvoja. Kognitivnim teorijam je skupno, da poudarjajo aktivno vlogo otroka 

v procesu pridobivanja in konstruiranja znanja. Pogoje za uspešno učenje, ki so uporabni za 

ravnanje vzgojiteljic v predšolskem obdobju, naštevata Labinowicz (1989; povzeto po: 

Batistič Zorec, 2003) in Crain (1992; povzeto po: prav tam). Poudarjata ustrezno organizacijo 

okolja in materiale, ki spodbujajo raziskovanje, preizkušanje in preverjanje idej. Piagetovim 

opozorilom o škodljivosti neupoštevanja razvojnih značilnosti otroka se pridružuje tudi 

Bruner (1977; povzeto po: Batistič Zorec, 2003) ki pravi, da ima otrok v vsakem obdobju 

razvoja za to obdobje značilen način videnja in razlaganje sveta. 
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4 PROJEKTNO UČNO DELO 

 

4.1 Definicije projektnega dela 

 

»Nekaj, kar določa, kaj se misli narediti in kako naj se to uresniči, načrt« je zapisano v 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika ob pojmu projekt (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 

2008: 2295). 

 

»Projektno delo je metodični postopek. Je način dela, s katerim se udeleženci učijo razmišljati 

in delati projektno ter pridobivajo spretnosti, potrebne za tovrstno delo« (Novak, 2009: 13).  

Novakova (1990) dodaja, da projektno učno delo presega okvire pouka, saj se izvajanje le 

tega ne ozira na vsebine in organizacijo pouka, hkrati gre za preseganje časovnih in 

prostorskih ovir. Zaradi vseh značilnosti, ki jih ima projektno učno delo, ga uvrščamo med 

didaktične sisteme. Pri takem načinu dela gre za kombinacijo direktnega dela z otroki, ko 

vzgojitelj oz. učitelj vodi proces, in pa elemente samostojnega dela otrok (prav tam: 22). 

Nekaj prednosti, ki jih ima projektno delo, navaja tudi William Heard Kilpatrick (povzeto po: 

Novak, 2009), ki je v svojem delu The Project Method opozoril na številne prednosti 

projektnega dela. Zagovarja dejstvo, da projekt zaradi osebno doživetih situacij spodbuja 

izvajalce k aktivnemu učenju. Izvajalci se preko projekta povežejo, povezanost nastopi tudi 

med učnimi predmeti, kjer se velikokrat čuti razcepljenost (Novak, 2009).  

 

Bistvo vsakega projekta je reševanje nekega problema, kjer udeleženci projekta iščejo 

ustrezne rešitve. Kako pomembno je reševanje problemov pri projektnem delu, nam v svoji 

razlagi podaja Papotnik (1992: 18): »Reševanje problemov je način mišljenja, za katerega je 

značilno predvsem odkrivanje in ne le obnavljanje zvez in odnosov. Ti zahtevni logični 

procesi ne veljajo le za samo reševanje, marveč tudi za vse drugo, kar se povezuje z 

reševalnimi postopki. Za celokupno problemsko mišljenje in razsojanje mora učenec marsikaj 

vedeti, razumeti in znati. Vendar pri reševanju problemov nikoli ne gre le za navadno 

reprodukcijo, marveč za naporno ustvarjalno preoblikovanje in aplikacijo predznanja in 

izkušenj na nove ali vsaj spremenjene problemske situacije.« 
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4.2 Tipi projektov 

 

Pri projektih lahko poleg etap in razčlenitev posameznih projektov, določamo tudi tipe 

projektov. Imamo več tipov projektnega učenja, katere je definiral že W. H. Kilpatrick (1935; 

povzeto po: Novak, 2009). Spodaj navajam ugotovitve slovenskih raziskovalcev, da se 

projekti razlikujejo med seboj po svoji namenskosti. Nastali so štirje tipi projektov. 

 

1. Konstrukcijski tip 

Glavna nit je ustvarjalnost posameznika, saj gre predvsem za oblikovanje, sestavljanje, 

urejanje oziroma ustvarjanje nečesa novega. Po navadi so končni izdelki umetniški ali 

razvedrilni in pri izvajalcih se spodbuja predvsem kreativnost in razvoj ročnih spretnosti. 

Izdelki imajo umetniško vrednost, saj so narejeni predvsem s področja umetnosti. 

 

2. Raziskovalni tip  

Namen tega tipa raziskovanja je raziskati nov ali neznan pojav. Opazuje in sistematično se 

spremlja določen pojav, da bi ugotovili vzroke in načine za njegovo delovanje. Udeleženci se 

soočijo s problemom in iščejo možne rešitve. Uspešno reševanje projekta je odvisno od dobro 

zastavljenega problema in možnostih za njegovo rešitev. Potek raziskovanja poteka predvsem 

z zbiranjem in obdelavo potrebnih podatkov. Pri raziskovalnem tipu je težišče na reševanju 

problemskih situacij z iskanjem in preverjanjem najustreznejših poti do njihove rešitve 

(Novak, 2009). 

 

Raziskovalni pristop omogoča uveljavljanje nekaterih prednosti sodobnejših pojmovanj 

učenja, ki se usmerjajo tudi v razvoj otrokovih sposobnosti, konstruiranje znanja in v razvoj 

otrokovih potencialov (povzeto po: Turnšek, 2004, Marentič Požarnik, 2000). Raziskovalni 

projekti se od drugih ločijo po tem, da udeleženci pridobivajo vrline socialnega učenja, 

spretnosti sodelovanja in razvoj kritičnega mišljenja. Ključna lastnost raziskovalnega pristopa 

je gradnja novih predstav in pojmov na obstoječih izkušnjah otrok, njihovih predznanj in 

pojmovanj. Pri izbiri problema se vzgojitelj osredotoči na izbor teme, kjer upošteva načela 

otrokovih interesov in življenjske bližine. Raziskovanje zagotavlja aktivnost otrok v vseh 

fazah delovanja – od postavitve problema do iskanja informacij, njihovega urejanja, do 

odgovorov. Velika stopnja motiviranosti tudi prispeva k trajnosti učnih rezultatov oz. znanja 

(Turnšek, 2004). 
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3. Projekt usvajanja in vrednotenja 

Izvajalci se seznanijo z nekim predmetom, dogodkom ali pojavom, ki ga nato obravnavajo in 

vrednotijo. Ovrednotenje poteka z estetskega, moralnega, zdravstvenega ali socialnega vidika. 

Z zbiranjem informacij o problemu si izvajalci ustvarijo svoj lasten vpogled na dano tematiko 

in jo vrednotijo. 

 

4. Tip učenja  

Glavni namen tega tipa je spodbuditi udeležence, da med potekom projekta uporabljajo 

različne učne postopke, s katerimi pridobivajo tehnike in metode aktivnega učenja. 

Najpomembnejši poudarek tega tipa projekta je izkustveno učenje. 

 

Pri večjih projektih se uporablja tudi preplet različnih tipov projektov, vendar je ne glede na 

različnost namena posameznih tipov projektov vsem skupno zaporedje posameznih etap od 

ideje do njene uresničitve v obliki izdelka (Novak, 2009). 

 

4.3 Etape projektnega dela 

 

Projektno delo je sestavljeno iz več komponent, ki si sledijo po etapah v določenem 

zaporedju. V literaturi lahko najdemo več različnih potekov izvedbe projektnega dela. V 

diplomski nalogi sem zapisala štiri razvrstitve. Etape projektnega dela po Kilpatricku (Novak, 

2009) si sledijo po naslednjem vrstnem redu: najprej si postavimo cilj, ki mu sledi načrtovanje 

z izvedbo, in na koncu utemeljitev celotnega postopka. 

 

Hansel je leta 1988 naredil svoje etape, ki si sledijo po izbiri ustreznega problema, ki ga 

ugotovijo otroci, sledi skupno načrtovanje rešitve problema. Naslednji korak je izvajanje 

posameznih nalog, ki izhajajo iz problema, na koncu sledi preverjanje rešitve problema v 

praksi. 1984 je K. Frey zapisal svojo različico etap: prvi korak se začne z iniciativo, kateri 

sledi skiciranje projekta in načrtovanje izvedbe, izvedba projekta s sklepno fazo. Pojavita se 

vmesni etapi, metainterakcija in usklajevanje. 

 

Veliko literature navaja razčlenitev in potek projektne metode po Freyu, vendar se je izkazalo, 

da manjka pomemben del, to je ovrednotenje poteka celotnega procesa. Tako je nastala nova 

razdelitev etap, ki je sodobnejša in zajema vse bistvene vsebine dosedanjih etap. Etape po 



15 

Novakovi (2009) prvi korak je iniciativa z oblikovanjem projektne teme in končnega cilja, 

temu sledi izdelava idejne skice z operativnimi cilji in nalogami, načrtovanje izvedbe in 

izvedba načrta, na koncu sledita še predstavitev dosežkov in končna evalvacija. 

 

Pregled vseh zapisanih etap projektnega dela nam omogoča vpogled na različne stopnje 

projektnega dela. Če pogledamo etape vseh avtorjev, ugotovimo, podobnosti ;  z evalvacijo, ki 

jo doda Novakova, lahko vsak posameznik dobi pregled nad opravljenim delom, vidi napake, 

iz katerih se lahko nekaj nauči (Novak, 2009). 

 

5 RAZISKOVALNO UČENJE 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pod pojmom raziskovati piše, da »s temeljitim, 

načrtnim delom in opazovanjem zbiramo podatke in ugotavljamo dejstva o čem« (SSKJ, 

2008: 2379). 

 

Obstaja veliko definicij raziskovanja. Kobal (1989: 7) v svojem delu zapiše naslednjo 

prispodobo: »Raziskovanje je kot proces še najbolj podobno potovanju, na katerem v začetku 

še ne vemo, kam in kako bomo potovali, kaj vse bomo videli in slišali, kje bomo našli cilj.« 

 

Kako pomembno je raziskovanje kot strategija aktivnega učenja, je opisal Maxim (1987) v 

svojem delu Social Studies and the Elementary School Child. Maxim navaja vprašanje, ki se 

vseskozi zastavlja učiteljem: »Kaj delate v svojem poklicnem življenju kot učitelj?« 

Vprašanju sledita dva različna odgovora, ki sta zapisana v odlomku ki sledi in ponazarjata 

razliko med različnima pristopoma dveh učiteljev. Obstajata dva tipa učiteljev: Prvi pravi: 

»Rad bi jim razsvetlil misli in dovolil svetlobi, da prodre temo.« Misel prvega učitelja nam 

dokazuje, da na učenje gleda kot prenos znanja iz enega na drugega, kjer je potrebno le 

poslušati in spremljati razlago. Drugi tip učitelja, Gardner, pa pravi: »Rad bi gojil njihove 

misli, jih pognojil, da bodo lahko semena, ki jih bom posadil, vzklila.« V izreku drugega 

učitelja se pokaže, da na učenje gleda drugače kot prvi, spodbuja lastno aktivnost učenca in 

njegov napredek. Ameriški razvoj poučevanja je okoli leta 1980 segal po novih naprednih 

stilih poučevanja in poudarjal samoaktivacijo učencev in njihovo aktivno udeležbo v procesu 

pridobivanja novih znanj. Tako želi tudi Maxim v svojem delu opozoriti, kako so še danes 

stereotipni odgovori učiteljev, da je učenje podajanje znanja od učitelja na učenca. Po 
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njegovem mnenju tak odgovor pomeni zanikanje osnovnega načela vzgoje. »Učenje je nekaj, 

kar mora storiti učenec sam«, in »ko učenci vedno le sedijo in poslušajo nekoga, kmalu 

izgubijo interes in motivacijo za učenje« (Maxim, 1987: 154).  

 

Raziskovanje je eden temeljnih principov učenja v vrtcu in bistvo, ki je enotno vsem tipom 

raziskovanja, je zapisano v Kurikulumu za vrtce (Kurikulum za vrtce, 1999) in je zajeto v 

načelu, ki govori o navajanju in spodbujanju otrok k uporabi različnih strategij in 

pripomočkov pri iskanju odgovorov (Novak, 2009). Pomemben je tudi dolgoročni cilj učenja 

skozi raziskovanje in je procesne narave: ohraniti radovednost, željo po spoznavanju novega, 

raziskovalnega duha, če se izrazimo bolj slikovito. Omogočanje izkušnje raziskovanja daje 

otrokom sporočilo, da je radovednost zaželena, kar spodbuja notranjo motivacijo za 

vseživljenjsko učenje. Raziskovanje pomeni obrniti sedanjo prevladujočo strukturo pošolanih 

zaposlitev – pogosto prisotno tudi v vrtcu – 'na glavo'. Vloga vzgojiteljice ni več podajanje 

izdelanih – objektivnih – znanj, pač pa organizacija in mediiranje med otroki in viri 

informacij, pomoč otrokom pri dokumentiranju in analiziranju podatkov (Turnšek, 2004: 4). 

Raziskovalni pristop izhaja iz obstoječih izkušenj otrok, njihovih predznanj in pojmovanj. 

Zato v procesu ne odkrivamo le znanih dejstev, pač pa otroci gradijo (konstruirajo) nove 

predstave in pojme, 'določajo' nove pomene, pogosto soočajo napačna, laična, pojmovanja z 

znanstvenimi dejstvi. Vzgojiteljica izhaja iz perspektive otrok in njihove pojmovne strukture. 

To je posebej relevantno pri izbiri problema, kjer uveljavlja načelo otrokovih interesov in 

življenjske bližine (Turnšek, 2004: 4,5). 

 

Pri načrtovanju osnovnega izhodišča raziskovalnega dela uporabimo nek problem, ki ga je 

potrebno rešiti. Postavimo si vprašanja, na katera bomo skušali odgovoriti, in pri iskanju 

odgovorov paziti, da bomo sledili določenim zakonitostim organiziranega dela (Kobal, 1989). 

Vsako raziskovanje mora temeljiti na procesu, strukturi in vsebini poučevanja in vedno se vse 

začnejo z načrtovanjem projekta. Naslednja stopnja je delovanje, ko se začne proces 

udejanjanja, sledi zbiranje informacij za potrebe projekta, zadnji korak predstavlja analiza, 

kjer vrednotimo oziroma ocenimo svoje delovanje. Koliko stopenj navedemo, ni 

najpomembneje, zajeti morajo biti le vsi koraki raziskovanja (Cencič, 1999: 34). 
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5.1 Stopnje raziskovalnega poučevanja 

 

Stopnje raziskovalnega poučevanja opisujejo stopnje, ki jih odrasel uporablja pri pripravi 

raziskovalnega dela. Opisane stopnje so v pomoč vzgojitelju ali učitelju, ko se pripravlja na 

raziskovalno nalogo.  

 

Pri načrtovanju raziskovalnega dela ne smemo zanemariti stopenj raziskovanja. Stopnje 

raziskovalnega dela so načrtovanje, izvedba, zbiranje informacij, pisanje osebnega dnevnika, 

uporaba informacij svojih učencev, mnenje kolegov ter vrednotenje oz. evalvacija. Vsaka 

stopnja je pomembna, in za kvalitetno opravljeno raziskovanje se moramo držati teh pravil, 

kajti le tako bo raziskovalna naloga upravičila svoj namen in cilj (Cencič, 1999). Pri 

načrtovanju za raziskovalno nalogo si mora učitelj ali vzgojitelj pripraviti didaktični načrt, 

kjer zapiše temo, učne cilje, metode in oblike, učna sredstva in posamezne stopnje učnega 

procesa. Pri raziskovalnem načrtovanju si mora postaviti določena vprašanja in nanje pridobiti 

odgovore, saj bo le tako delo potekalo brez zapletov. Naj naštejem nekaj takih vprašanj: kdaj 

bo zbiral informacije – med potekom, pred ali po njem, katere tehnike bo uporabljal, kje bo 

dobil informacije, kako bo obdelal zbrane informacije ipd. (Cencič, 1999). Izvedba procesa 

vedno poteka po vnaprej načrtovanem projektu, vendar pa mora učitelj slediti trenutnim 

dogodkom in na morebitne spremembe odreagirati in spremeniti potek, če je to potrebno 

(Cencič, 1999). Kyriacou (1997; povzeto po: Cencič, 1999) kot eno najpreprostejših tehnik 

zbiranja informacij navaja snemanje, saj daje taka oblika beleženja učitelju pomembne 

informacije, kjer učitelj najbolje vidi dejanske vidike svojega poučevanja. Naslednja oblika 

zbiranja informacij je pisanje osebnega dnevnika, kjer si učitelj zabeleži svoje poglede na 

določene stvari, ki so mu pri poteku raziskovanja v veliko pomoč. Uporaba informacij svojih 

učencev je naslednja oblika, kjer učenci v zapisu podajo svoja videnja pristopa učitelja, kje 

dela napake ali kaj dela dobro. Kot manj pogosto prakso se uporablja mnenje kolegov ali pa 

staršev, ki so lahko dober vir informacij. 
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Preglednica 1: Razdelitev nekaterih tehnik za zbiranje informacij glede na dostop do 

informacij in glede na njihovo strukturiranost  

Dostop do informacij Nestrukturirane Strukturirane 

Neposredni − naključno opazovanje 

− delovni zapisi ali 

beležke 

− osebni dnevnik učitelja 

− intervju 

− načrtne opazovalne 

sheme 

− intervju 

Posredni − dnevnik učenca 

− spis učenca 

− zapiski opazovanja 

kolega 

− analiza dokumentov 

− anketa 

− ocenjevalne lestvice 

− lestvice stališč 

− ček liste 

− sociometrična tehnika 

 

Vedno ko govorimo o evalvaciji nekega projekta, se moramo zavedati, da samo zbiranje 

povratnih informacij o našem delu nima nobenega pomena, če teh podatkov ne pretehtamo in 

iz njih ne izluščimo bistva. Dober učitelj se tega zaveda in poskuša v svoje bodoče delo vnesti 

popravke (Cencič, 1999). 

 

5.2 Tipi raziskovanja 

 

Pri načrtovanju procesa raziskovanja moramo slediti osnovnim smernicam, ki veljajo glede 

načina in uporabe tipa raziskovanja. Na teoretska izhodišča Piageta in Brunerja se je opiral 

Maxim (1987) in definiral dva tipa raziskovanja:  

− raziskovanje problemov zaprtega tipa (angl. inquiry), 

− proces reševanja problemov odprtega tipa (angl. problem-solving process). 

 

5.2.1 Zaprt tip raziskovanja 

 

Ko se pri načrtovanju raziskovanja odločamo, kaj in kako bomo raziskovali, moramo poznati 

osnovne značilnosti obeh tipov raziskovanja. Turnškova (2004) navaja, da o zaprtem tipu 

raziskovanja govorimo takrat, ko neko zastavljeno raziskovalno vprašanje ali problem 

rešujemo z določenimi informacijami in podatki. Otroci pri raziskovanju informacije 
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pridobivajo z različnimi  deskriptivnimi tehnikami kot so razgovori, ankete, opazovanja, 

zbiranje virov in dokumentov (prav tam). 

 

Pri zaprtem tipu raziskovanja lahko izhajamo iz dveh procesov: 

Kadar raziskovanje poteka po induktivnem načinu učitelj predstavi informacije in vodi 

razumevanje, nato predstavi problem ali vprašanje, ki ga otroci analizirajo in dane informacije 

uporabijo za rešitev problema. Ko pa uporablja deduktivni način, pa v prvi fazi predstavi 

otrokom problem in jih spodbuja, da predlagajo rešitve na podlagi svojega predznanja, nato 

pridobivajo informacije preko različnih virov, izberejo in analizirajo potrebne informacije, ki 

jih potrebujejo za rešitev, in na koncu predlagajo in poskušajo rešitve na podlagi pridobljenih 

dejstev (Maxim, 1987). 

 

Pri poteku raziskave moramo dosledno upoštevati naslednje korake (Turnšek, 2004): 

1. Opredelitev problema 

2. Izražanje dejstev 

3. Iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentiranje in urejanje 

4. Rešitev oziroma odgovori na vprašanja 

5. Uporaba novih spoznanj  

 

Ad 1. Opredelitev problema 

Ko otrokom predstavimo problem, skušamo z otroki ali pa sami postaviti vprašanja, ki nam 

bodo v pomoč med samim potekom raziskave. Vseskozi se lahko vračamo na ta vprašanja, ki 

nam dajejo oporo pri raziskovanju. Otroci so zvedavi in imajo veliko vprašanj, zato se bodo 

vprašanja porajala med potekom raziskave. Vzgojitelji pa morajo poskrbeti, da ponudijo 

otrokom situacije, kjer bodo spodbudili njihovo vedoželjnost in povečanje zanimanja. 

 

Ad 2. Izražanje dejstev – kaj že vemo o problemu 

V tem delu raziskave je vzgojiteljeva dobra priprava odločilnega pomena, saj mora načrtovati 

dejavnosti, kjer bo ugotovil predznanje otrok o tej tematiki. Odlična tehnika zbiranja idej je 

tako imenovani angl. brainstorming, kjer otroci v manjših skupinah dajejo svoje izjave o 

tematiki. Vse izjave otrok zabeležimo in dokumentiramo, kar nam bo kasneje v pomoč pri 

preverjanju, ali so bile izjave pravilne ali ne. Zapišemo jih na plakat, risbe ali pa uporabimo 

posnetke. 
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Ad 3. Zbiranje informacij 

Na vsa zastavljena vprašanja moramo dobiti odgovore, zato najprej spodbudimo otroke k 

razmišljanju. Otroci razmišljajo, kje in od koga bi lahko dobili odgovore, hkrati pa mora 

vzgojitelj nekaj ključnih virov predvideti tudi sam. V celotnem poteku pa vzgojitelj skrbi, da 

so vse tehnike zbiranja podatkov prilagojene razvojni stopnji otrok. Pri dokumentiranju mora 

vzgojitelj najti otrokom primerne načine, ki ustrezajo viru in so jih otroci sposobni izvajati. 

 

Ad 4. Rešitev oziroma odgovori na vprašanja 

Ko imamo zbrane vse informacije, jih uredimo in povežemo v celoto. Primerjamo vprašanja 

in dobljene odgovore, pogovorimo se o rezultatih in pregledamo, kaj vse smo se ob tem 

naučili. Zelo primerno je, da preverimo domneve otrok, ki so bile dane na začetku raziskave, 

in pokomentiramo dobljene odgovore. 

 

Ad 5. Uporaba novih spoznanj 

Vsa novo pridobljena znanja, pojme in predstave skušamo v vsakdanjem življenju otrok 

uporabiti in načrtovati ustrezne dejavnosti (Turnšek, 2004). 
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II EMPIRIČNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 

 

6 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA  

 

6.1 Opredelitev problema  

 

V predšolskem obdobju spodbujamo otroke k aktivnem učenju; diplomska naloga prikazuje 

projekt reševanja problemov zaprtega tipa (angl. inquiry), ki omogoča predšolskim otrokom, 

da so udeleženi v procesu zbiranja informacij, njihovega urejanja in analiziranja – s ciljem 

odgovoriti na predhodna vprašanja. Moja primarna naloga bo omogočiti otrokom, da sami 

iščejo rešitve problemov in pri tem razvijajo metaspoznavne sposobnosti. Celoten proces bo 

naravnan na poslušanje, usmerjanje in omogočanje aktivnosti pri raziskovanju in odkrivanju 

novih spoznanj. 

 

Ideja o pričetku tega pristopa se mi je ponudila ob pristopu našega vrtca k mednarodnemu 

projektu Comenius. Diplomska naloga je opis izvedbe projekta aktivnega učenja na temo 

Otroci raziskujejo Irsko in njegove evalvacije. Projekt sem evalvirala s pomočjo sprotnih 

evalvacijskih opažanj in zapisov, z analizo video posnetkov projekta ter analizo dokumentov 

projekta (zvočnih posnetkov, zapisov izjav otrok). S temi metodami sem skušala prepoznati, 

kako se otroci odzivajo na pristop raziskovalno naravnanega učenja: kako spretni so pri 

iskanju informacij, njihovem urejanju in dokumentiranju ter njihovi uporabi v spoznavanju 

življenja na Irskem. Opazovala sem tudi, ali so otroci pridobivali občutek za sodelovanje in na 

kakšen način. Vsebina refleksij je bila tudi samoevalvacija: ocenila sem, ali sem pri svojem 

delu upoštevala zamisli otrok. 

 

6.2 Cilji raziskovanja 

 

Cilj diplomske naloge je na eni strani prikaz metodičnega pristopa, ki omogoča, da otroci 

skozi raziskovalni pristop prevzemajo večjo mero odgovornosti za lastno učenje, na drugi pa 

predstavlja evalvacijska spoznanja o prednostih in pomanjkljivostih tovrstnega pristopa. 
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6.3 Raziskovalna vprašanja 

 

V diplomski nalogi sem z izpeljanimi dejavnostmi skušala odgovoriti na naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

− Kakšna je vloga vzgojitelja pri aktivnem učenju? 

− Ali sem pri svojem delu dosledno upoštevala ideje otrok? 

− Katere spretnosti so otroci pridobili preko metode raziskovanja? 

 

6.4 Vzorec in raziskovalna metoda 

 

Ves potek izvajanja nalog v zvezi z diplomsko nalogo se bo dogajal v šolskem letu 2013/2014 

v skupini Čebele Vrtca Pedenjped, enota Janče. Skupina ima 20 otrok, od tega 15 deklic in 5 

dečkov, skupina je heterogena, njen starostni razpon pa je od 3 do 6 let. Projekt povezan z 

diplomsko nalogo bo potekal dobra dva meseca. Pri delu bom uporabila kavzalno 

neeksperimentalno metodo. Delo bom sproti evalvirala z dnevnimi evalvacijskimi zapisi. 

Zapisovala bom izjave otrok in snemala dogajanja, ki bodo povezana z raziskovanjem. Za 

potrebe raziskovanja pri diplomskem delu, bomo prebirali literaturo povezano z nalogo. 

 

7 NAČRT PROJEKTA AKTIVNEGA UČENJA – OTROCI 

SPOZNAVAJO IRSKO V MEDNARODNEM PROJEKTU 

COMENIUS  

 

7.1 Opredelitev problema »Kako bi spoznali Irsko« 

 

V diplomski nalogi bom preko reševanja problemov zaprtega tipa (angl. inquiry) otrokom 

omogočila, da sami iščejo rešitve problemov in da pri tem razvijajo metaspoznavne 

sposobnosti. Diplomska naloga je opis izvedbe projekta aktivnega učenja na temo Otroci 

raziskujejo Irsko.  

 

V skupini delam kot vzgojiteljica in sem v letošnjem letu pristopila k mednarodnemu projektu 

Comenius. Vsebina tega projekta je predstavitev, kako poteka življenje v vrtcu in kakšne so 

navade naše dežele. Ravno v času projekta sem imela namen pričeti z uvedbo projekta 



23 

Comenius. Odločila sem se, da ga predstavim in uvedem izhodišča aktivnega učenja otrok. 

Bolj natančno bomo raziskali življenje otrok na Irskem.  

 

Kot uvod v moj problem sem si zamislila pismo, ki so ga poslali otroci iz Irske, in ga bom 

prebrala otrokom. Napisan je v angleškem jeziku, kar bo še posebej zapletlo naš problem. 

Moja naloga bo, da otroke motiviram k aktivnemu sodelovanju in jih spodbujam k iskanju 

rešitev. Glavni cilj bo omogočiti otrokom, da preko raziskovanja ugotovijo značilnosti Irske.  

 

7.2 Domneve in vprašanja otrok 

 

V uvodni dejavnosti bom za vzpostavitev miselnega konflikta otrokom prebrala pismo v 

angleščini. Spodbudila jih bom k postavljanju vprašanj, npr. kdo nam je pismo napisal, zakaj 

smo dobili pismo ipd. Vse njihove izjave in vprašanja bom zapisala ter jih nato smiselno 

oblikovala v skupek vprašanj oziroma domnev. Vsa vprašanja in domneve otrok nam bodo v 

nadaljevanju pri izpeljavi projekta v pomoč pri iskanju idej za izvajanje dejavnosti. V tej fazi 

projekta bom skušala otrokom pripraviti situacije in jih s podvprašanji voditi do končnih 

odgovorov. Vse otrokove ideje bom zapisovala, jih sprejela, ne glede na to, ali so uporabne ali 

morda ne. Vprašanja bomo v prvi fazi zapisali na plakat, kjer bodo na vidnem mestu preko 

celotnega potega projekta.  

 

7.3 Zbiranje informacij in preverjanje domnev 

 

V iskanje informacij bomo poleg literature, internetnih virov vključili tudi starše, babice in 

dedke, prijatelje in ostale zaposlene v vrtcu, ki bi nam lahko kakorkoli pomagali pri 

pridobivanju pomembnih informacij.  

 

Za iskanje informacij bomo uporabili knjige, atlas, zemljevide; pisali bomo pismo na Irsko in 

skušali pridobiti informacije; uporabili bomo spletno kamero za povezovanje; otroci bodo 

preko spletnih virov skušali najti odgovore na vprašanja; vključili bomo pomoč staršev. 

 

Pri dokumentiranju vseh dejavnosti bom vključila tudi otroke, ki bodo s snemanjem, 

fotografiranjem, iskanjem na spletnih straneh in risanjem aktivno sodelovali pri vseh fazah 

projekta. 
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7.4 Odgovori oziroma rešitve 

 

Po končanem projektu bomo vse pridobljene informacije strnili v odgovore na zastavljena 

vprašanja. Preverili bomo, koliko so se domneve otrok dejansko razlikovale od odgovorov. 

Pričakujem, da bo nastalo veliko spontanih dejavnosti, katerih pobudniki bodo otroci. 

Zanimalo me bo, kako so otroci dojeli celoten proces projekta, veliko časa bom namenila 

pogovoru in tako pridobila informacije o njihovem napredku. 

 

7.5 Uporaba informacij 

 

Vse dobljene odgovore bomo poleg vprašanj zabeležili na plakat. Po končanem poteku našega 

projekta bomo v namen preverjanja njihovega znanja naredili družabno igro, kjer bom z 

vprašanji, vključenimi v igro, preverila pridobljeno znanje. Naredili bomo družabno igro, ki 

bo narejena po predlogi igre Človek, ne jezi se. Prerisali bomo obris Irske, označili mesta za 

štetje in na posamezna polja različnih barv zapisali vprašanja, pridobljena pri projektu. Otrok 

bo za napredovanje po poljih moral odgovoriti na vprašanje; po pravilnem odgovoru bo lahko 

nadaljeval, po napačnem pa počakal en krog. Vprašanja bodo napisana na predlogi, ki bo 

priloga igre. Uporabili bomo tudi kocko s številkami od 1 do 6. Preko igre bom dobila 

vpogled na pridobljeno znanje, hkrati pa bodo otroci znanje preko igre utrdili. 

 

8 ZAPIS POTEKA PROJEKTA 

 

8.1 Postavljen problem 

 

Projekt spoznavanja Irske v mednarodnem projektu Comenius sem pričela z naslednjim 

pismom, ki smo ga dobili v naš nabiralnik z naslova Main Street, Mountshannon, Co. Clare, 

Ireland. 

 

Hello, my dear friends from Slovenia! 

We are sending you a basket full of best wishes. We are children from Ireland, this is country 

in north of Europe with see all around us and with a lot of meadows and pastures. Our island 

is called green island.  

We heard that you are also in a project called comenius, so we will be participating a lot. We 
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look forward to hear from you sometimes in future. 

With best wishes, kids from Ireland with our pree-school assistants. 

 

 

This is a symbol of our country. 

 

Dublin, 15. 9. 2013 

 

Pismo sem jim prebrala v angleščini, tako kot je bilo zapisano. Otroci pisma niso razumeli, 

zato sem jim besedilo prevedla. V pismu je bilo zapisano, da pišejo otroci iz Irske in da bodo 

z nami sodelovali v mednarodnem projektu Comenius. Pismo sem jim prebrala še v 

slovenščini in jih spodbujala z vprašanji. Postavila sem jim naslednja vprašanja: ali jih 

zanima, kdo nam je pisal, od kod je prišlo pismo in zakaj so nam pisali. Vprašala sem jih, če 

poznajo jezik, v katerem je pismo napisano. Neka deklica je prepoznala angleški jezik. Ker 

več vprašanj ni bilo, sem nadaljevala z vprašanji, kaj ima vsaka država, kje je ta država, kje so 

dobili naš naslov. Po mojem posredovanju so sledila še dodatna vprašanja otrok. Po 

prebranem uvodnem delu sem si zabeležila vse domneve otrok. 

 

8.1.1 Domneve otrok 

 

Otroke sem spodbudila k razmišljanju, ki je sledilo po uvodnem delu. Otroci so na podlagi 

svojega znanja podajali zanimive izjave, ki smo jih strnili v zapis domnev. Uporabili jih bomo 

kot izhodišče za naša raziskovanja. 

 

Uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Izvajala sem dejavnosti v 

okviru projekta, opisovala potek izvedbe dejavnosti in jih sproti evalvirala. Spodbujala sem 

otrok k razmišljanju, kje bi dobili informacije o Irski. Otroci so posredovali svoje znanje in se 

postopno seznanjali z informacijami o Irski. 
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»To je angleščina.« 

»Najbrž jedo irsko hrano.« 

»Mogoče pa imajo zeleno zastavo in pa oranžno, pa še rdečo.« 

»Se mi zdi, da se moraš dolgo vozit tja.« 

 

8.2 Raziskovalni problem 

 

Po prebranem pismu so bili otroci izredno motivirani za delo. Na pismu je bila narisana 

zelena deteljica. Pismo sem jim prebrala še enkrat, tokrat v slovenščini. Pisali so nam otroci iz 

Irske, naši prijatelji Comenius projekta, in nam poslali pozdrave.  

 

Otroci so naštevali naslednja vprašanja:  

»Kje je njihova dežela?« 

»Kako rišejo?« 

»Kako jim je ime?« 

»A so se preselili tja?« 

»Koliko kilometrov je do Irske?« 

»Kje živijo, a v hišah?« 

 

Vsa našteta vprašanja so bila izhodišče raziskovanja našega projekta. Vse dejavnosti, ki so 

sledile v nadaljevanju, so se nanašale na zgoraj zapisana vprašanja. 
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Slika 1: Branje angleškega pisma 

 

8.3 Dejavnosti, s katerimi smo poskušali odgovoriti na naša vprašanja 

 

8.3.1 Prva dejavnost − izdelava plakata 

 

Glavni cilj prve dejavnosti je bil, da otroci samostojno, morda z nekaj pomoči, zapišejo 

raziskovalna vprašanja na vidno mesto, plakat. 

 

Naslednji dan sem jim zopet prebrala pismo in predlagala, da si zapišemo vse, kar nas zanima. 

Vprašala sem jih, kam bi napisali vprašanja, da bi jih vsi lahko videli. Otroci so predlagali 

velik list papirja. Postavila sem jim vprašanje, kdo bo zapisal vprašanja na plakat. Otroci so se 

odločili, da bi najprej jaz napisala na papir, na velik plakat pa bodo prepisali sami. Potrebovali 

so pisalo, zato so prinesli barvice. Pri dogovarjanju, kako bomo naredili plakat, so se odločili, 

da bodo prepisali moje zapiske, zato so tudi sklepali, da potrebujemo lepilo in škarje, ki so jih 

tudi priskrbeli. Otroci so nato izstrigli zapisana vprašanja in jih nalepili na plakat. Po 

končanem delu so ugotavljali, da bo plakat potrebno pritrditi na steno. Spodbudila sem jih, da 

naj poskusijo sami. Res so se lotili dela: prijeli so plakat in čakali. Vprašala sem jih, ali kaj 

potrebujejo, in takoj so ugotovili, da lepilni trak. Za vsak naslednji korak so pogledovali k 
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meni in čakali na navodila. Povedala sem jim, da želim, da sami nalepijo, tako kot želijo. 

Pričeli so z delom in pri pritrjevanju zgornjega dela so nastale težave, ker niso dosegli do 

vrha. Vprašala sem jih, ali je kaj narobe, zakaj ne nalepijo do konca. Deček je rekel, da ne 

dosežejo, in če bodo nalepili prenizko, bodo otroci iz jasli vse strgali. Nekaj časa sem bila tiho 

in namenoma nisem dala napotkov, kako dalje. Nato sem jih vprašala, kako bi si sami lahko 

pomagali. Takoj so predlagali uporabo stola in pričeli lepiti do vrha plakata. Ves čas so 

pričakovali moje potrditve, kar kaže, da niso bili prepričani, ali bo prav ali ne. 

 

Slika 2, 3: Pritrjevanje plakata 

 

Vprašanja smo zapisali na plakat in uresničili cilj, da otroci samostojno, morda z nekaj 

pomoči, zapišejo raziskovalna vprašanja na vidno mesto − plakat. 

 

»Kje je njihova dežela?« 

»Kako rišejo?« 

»Kako jim je ime?« 

»A so se preselili tja?« 

»Koliko kilometrov je do Irske?« 

»Kje živijo, a v hišah?« 

 

Evalvacija 

Otroci so imeli veliko idej. Ves potek sem vodila tako, da sem otroke spraševala, kaj bi 

potrebovali za naslednji korak. Bila sem zelo pozorna na to, da nisem dajala nobenih rešitev. 
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Otroci so bili močno motivirani, sodelovali so pri dejavnosti, morala sem posegati in deliti 

delo, kajti vsi so hoteli sodelovati pri vsem. Pred počitkom imam navado narediti evalvacijo 

dneva; pogovorimo se, kaj se je dogajalo, kaj novega so spoznali. Pohvalila sem jih za 

njihovo sodelovanje in dajanje idej. Razložila sem jim, da so ideje dobrodošle in da slabih 

idej ni. Nagovorila sem jih, da želim slišati njihova razmišljanja in mnenja. Poskusili bomo 

uresničiti vse njihove predloge. Otroci so se na novo dogajanje odzivali z zadržanostjo, kar je 

bilo pričakovano. Želeli so moja navodila in potrditve, da delajo dobro.  

 

8.3.2 Druga dejavnost − obešanje zemljevida 

 

Glavni cilj dejavnosti je bil, da otroci samostojno obesijo zemljevid na steno in ga znajo 

»brati«.  

 

Preko pogovora smo ugotovili, kaj nas zanima o Irski, in ker sem tisti dan prinesla zemljevid 

Evrope, smo se usmerili k vprašanju, kje je Irska. Vprašala sem jih, kje bi lahko pogledali, kje 

leži Irska, in odgovorili so, da na zemljevidu ali pa na računalniku, lahko tudi v knjižnici. Ker 

je lokacija našega vrtca daleč od mesta, je izlet v knjigarno ali knjižnico odpadel. Zemljevid 

sem jim priskrbela jaz. Ko smo ga pogledali, so otroci ugotovili, da ga je treba obesiti, ker 

ima na vrhu luknjici. Vprašala sem jih, kako bi ga obesili. Podali so idejo, da ga obesimo z 

vrvico, ki jo imamo za nizanje kroglic. Poiskali so vrvico in jo zavezali na zemljevid ter ga 

nesli k steni, da bi ga obesili. Tu je bil zanimiv odziv, kako so razmišljali otroci, ko so brez 

pomisleka stopili na stole, da bi bili višji. Nato so stali na stolu in čakali, počakala tudi jaz, da 

bi videla, kaj se bo zgodilo. Vprašala sem jih, ali kaj potrebujejo, odgovor pa je bil, da lepilni 

trak. Ponovno je sledilo moje vprašanje, kje ga lahko dobijo. Odgovor je bil, da ga lahko 

prinesejo prijatelji. S skupnimi močmi so tako pritrdili plakat. Tu je bil viden napredek v 

sodelovanju. Ker so sodelovali, so tudi uspeli.  

Sledil je ogled zemljevida. Otroke sem seznanila s temeljnimi deli, ki jih vsebuje vsak 

zemljevid. Spoznali so, da vsak zemljevid potrebuje naslov, legendo, pojasnilo, kaj legenda 

vsebuje, ter merilo. Legendo smo si bolj podrobno ogledali in s pomočjo spletnega vira 

spoznavali, kaj pomeni posamezni znak, ki je bil zapisan na njej. Dva otroka sta pokazala 

Slovenijo, Irsko sem jim pokazala jaz. Pri ugotavljanju, kje leži Irska, so otroci podali 

zanimive izjave. 

»Moja nona pa je tamle pri Italiji.« 
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»Modro je pa morje.« 

»Pa čez morje bi moral it. In to dvakrat. Z ladjo.« 

»Zlo dolg bi se moral vozit do Irske.« 

 

Slika 4, 5: Obešanje zemljevida 

 

Evalvacija 

Otroci so bili zelo nestrpni in so komaj čakali, da začnemo z novimi dejavnostmi. Bila sem 

presenečena, kako pripravljeni so bili raziskovati. Pri tej dejavnosti pa se je začelo rivalstvo 

med otroki večati, saj sem opazila, da je vsak posameznik želel opraviti vse delo. Tu sem 

ustavila dogajanje in jih opozorila, da morajo sodelovati, ker en sam ne bo zmogel vsega dela. 

Stol za obešanje je bil zdaj že logična rešitev, saj so ta način uporabili že pri plakatu in 

pomoči tu niso potrebovali. Pri lepljenju so nato delovali v skupini. Na posnetku, ko sem 

delala evalvacijo, se že jasno vidi timsko delo. Otrokom je bil zemljevid zanimiv, hkrati pa 

zelo neznan, saj večina še ni imela priložnosti z njim rokovati. Težko so si predstavljali merilo 

in kako pomanjšan je zemljevid, mnogo bolje so se odrezali pri spoznavanju legende. 

Primerjali in iskali so znake na spletu, jaz pa sem jim prebrala in razložila, kaj pomeni 

določen znak. Otroci so imeli veliko dobrih rešitev za izzive. Videlo se je, da jih tema izredno 

zanima. Preko celega dneva so se otroci veliko pogovarjali in si med seboj delili nasvete. Pri 

takem načinu dela se pokaže, da imajo nekateri otroci veliko znanja. 
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8.3.3 Tretja dejavnost − pregled literature 

 

Glavni cilj je bil raziskovanje literature in iskanje informacij, ki nas zanimajo. 

 

Po ogledu zemljevida Evrope smo si pogledali še globus. Otroke je zemljevid zelo zanimal, 

hoteli so pokazati, kje je Slovenija. Med ogledovanjem zemljevida so otroci ugotovili, da je 

Slovenija v primerjavi z drugimi državami čisto majhna. Osredotočili smo se na vprašanje, 

kakšna je Irska, ali ima morje, kakšni so ljudje, ki živijo na Irskem. Zadnje vprašanje so otroci 

postavili kot raziskovalno vprašanje projekta. Povprašala sem jih, kje lahko izvemo, kar nas 

zanima, in dobila sem naslednje odgovore: 

»Na računalniku.« 

»Na i-padu.« 

 

Ker trenutno na lokaciji, kjer je vrtec, ni možen dostop do interneta, sem jim razložila, da tega 

ne moremo storiti, ker nimamo dostopa do interneta. Nato je deklica predlagala, da lahko 

pogledamo v knjigo ali časopis. Vprašala sem jih, kje lahko dobimo časopise in knjige. Otroci 

so odgovarjali, da v trafiki, v knjižnici, pri njih doma ali pa med našimi knjigami v igralnici. 

Spodbudila sem jih, da pogledajo, če imamo v igralnici kakšno knjigo, kjer bi lahko našli 

odgovore na naša vprašanja. Dve deklici sta takoj odgovorili, da v vrtcu nimamo ničesar. 

Kmalu so tudi ostali po kratkem pregledu vrtčevske literature ugotovili, da v pravljicah ni slik 

o Irski. Pred dejavnostjo sem jim na drugo stan igralnice nastavila potrebno literaturo. Neki 

deček je odkril ta prostor in poklical ostale, da je tam polno knjig.  

 

Začeli so brskati in prelistavati knjige, nato pa se je zvrstilo polno zanimivih izjav: 

»Glej, pašnik na Irskem.« 

»Tuki lahko grejo s čolni.« 

»Polno morja je pa plujejo lahko.« 

»Pa deteljica je , k je tud v pismu.« 

»Poglej zastavo, a je od Irske?« 
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Slika 6, 7: Pregled literature 

 

Pridružila sem se otrokom in jim prebirala literaturo. Na vsa njihova vprašanja o Irski sem jim 

prebrala, kaj o tem piše v literaturi. Otroci so tako spoznali, da je na Irskem veliko pašnikov 

in da je veliko travnate površine, tudi deteljica, ki je zaščitni znak Irske, se povezuje z 

zelenimi površinami te dežele. Otroci so tudi ugotovili, da je na Irskem veliko morja. 

Vprašala sem jih, kako to vedo, pa so odgovorili, da je na slikah morje okoli Irske. Tako smo 

prišli do novega spoznanja, da je Irska otok, saj jo morje obdaja z vseh strani. Na vprašanje, 

ali je zastava na slikah Irska, so otroci, ki so to vedeli, takoj odgovorili, da je. V literaturi so 

otroci dobili odgovor na vprašanje, kako so videti ljudje na Irskem. Iz fotografij so sklepali, 

da so zelo podobni nam. 

 

Med listanjem knjig sem dobila novo idejo za dejavnost. Eden od otrok je govoril o zastavi in 

me vprašal, če se zastave šiva. Odločila sem se, da jim za naslednjo dejavnost ponudim 

šivanje zastave. Predlagala sem jim, da bi morda naredili zastavo tudi sami. Ideja jim je bila 

zelo všeč in že smo pričeli načrtovati novo dejavnost. Vprašala sem jih, iz česa je narejena 

zastava, a odgovora ni bilo. Otroke sem poklicala k sebi. Skupaj smo odšli na balkon, kjer sta 

obešeni slovenska in evropska zastava, in jim naročila, da si ju dobro pogledajo.  
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Slika 8: Opazujemo zastave 

 

Otroci so odšli na balkon in opazovali zastavi. Naročila sem jim, da si dobro ogledajo, kako 

sta narejeni. Na balkonu so med opazovanjem izjavili naslednje:  

 »Iz blaga je, pa zgor je ena palca, je železna, na zastavi je pa lukna in se obes.« 

»Zastavo so zašil, ker je nitka.«  

 

Tu je sledilo vprašanje, kako bi mi naredili zastavo. Odgovorili so, da zastave ne morejo 

narediti, saj ne znajo šivati. Pogovor smo nadaljevali v smeri, če morda vedo, kdo šiva obleke. 

Otrokom sem postavila zelo težko vprašanje, kajti nihče v skupini ni znal odgovoriti, da so to 

šivilje. Očitno je ta poklic premalo znan, nato sem nadaljevala s temo, kdo njim zašije obleke, 

pa so odgovorili, da jih kupijo. Deček je nato rekel, da mami kdaj tudi zašije obleke, ampak le 

če je kakšna luknja. Dala sem jim nalogo, da doma povprašajo in raziščejo, kdo šiva obleke in 

kako se imenuje ta oseba. 

 

Nato sem to tematiko zaključila. Pogovorili smo se, s čim se šiva. Poznali so šivanko, nit in 

tudi šivalni stroj. Predlagala sem jim, da lahko prinesem šivalni stroj in da skupaj zašijemo 

zastavo. Bili so navdušeni. Vprašali so me, kje bomo dobili blago. Deklica je predlagala 

ostanke blaga, ki jih že uporabljamo v vrtcu. Pregledali smo, če imamo dovolj blaga in ali so 

barve prave. Manjkala nam je modra barva, a se je deček ponudil, da bo doma mamico prosil, 
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če lahko prinese modro blago v vrtec, da bomo zašili zastavo. Hkrati smo pri zastavah prišli 

do dileme, zakaj je poleg slovenske zastave visela še modra z zvezdicami. Nekaj časa so me 

pogledovali in ugibali, vendar nihče ni vedel. Odločila sem se, da jim naročim, da doma 

povprašajo, kaj pomeni ta zastava. 

 

Naslednji dan je večina otrok vedela, kaj pomeni modra zastava, saj so doma raziskali in se 

pozanimali. Na drugo vprašanje sem dobila naslednji odgovor: »Šivilja, če je ženska, ali pa 

krojač, če je moški.« Naj povem, da o nalogi nisem obveščala staršev, bil je le dogovor med 

menoj in otroci. 

 

Evalvacija 

Veliko načrtovanja je potrebno pri vsakem koraku, pa vendar te otroci peljejo po svojih poteh, 

saj razmišljajo in delujejo drugače kot odrasli. Začrtana dejavnost se je podaljšala, saj so bili 

otroci zelo vztrajni pri pregledovanju literature, potekalo pa je tudi veliko pogovora med 

otroki. Med seboj so si izmenjavali informacije, kaj so našli in kaj vse se lahko najde na 

Irskem. Otroci so mi s svojimi idejami in predlogi dali novo tematiko raziskovanja. Med 

dejavnostmi skušam otrokom dajati čim manj napotkov, saj želim, da se samostojno 

vključujejo in iščejo rešitve. Med dejavnostjo otroke pozorno poslušam in skušam slediti 

njihovim idejam. Idej je res veliko, pa vendar se trudim poskusiti vsaj veliko večino le-teh. 

 

 
Slika 9: Iskanje zastav članic Comenius projekta 
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8.3.4 Četrta dejavnost - šivanje zastave 

 

Cilj dejavnosti je iskanje rešitev za načrt in izvedbo šivanja zastave. 

 

Pričeli smo z načrtovanjem šivanja zastave. Otroci so določili barve blaga, ki jih potrebujemo 

za šivanje irske in slovenske zastave. Pojavil se je dvom, ali ima Irska rdečo ali oranžno barvo 

na zastavi, zato so pogledali v atlas in se prepričali, da je oranžna prava barva. Pred pričetkom 

šivanja sem jih vprašala, če morda vedo, kako šivajo šivilje. Deklica je odgovorila, da 

potrebujemo kroj, ker je to videla v risanki. Nadaljevanje je bilo težko, saj niso vedeli, kako 

nadaljevati in narediti kroj. Predlagala sem jim, da odrežemo karton, ga položimo na blago, 

obrišemo in izstrižemo. Delo je hitro steklo, vendar je nastal nov problem, ker ima Irska 

zastava pokončno, medtem ko slovenska vzdolžno postavljeno blago.  

 

Deklica je podala zanimivo izjavo: 

»Črte tuki so tko gor, te pa tko dol.« 

 

Deklica je zelo hitro ugotovila, da sta si zastavi različni in da so barvne črte postavljene 

različno. Slovenska zastava ima črte razporejene vodoravno, Irska zastava pa navpično. 

 

Slika 10: Krojenje zastave 

 

Nastala je težava, kako rešiti problem glede postavitve barvnih črt in kako sešiti zastavo, da 

bodo barvne črte potekale pravilno. Nekaj časa sem jih spodbujala z vprašanji, kako bi sedaj 

to težavo odpravili. Nekaj jih je poskušalo obračati kroj, pa vendar niso znali priti do rešitve. 

Naredili smo še en kroj, ker smo morali prilagoditi velikost, kajti zastavi imata popolnoma 
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drugače postavljeno zaporedje barv; pri slovenski si sledijo od zgoraj navzdol, pri irski pa od 

leve proti desni. Ko smo pripravili vse potrebno za šivanje, sem preverila, kako si sledijo 

barve. Slovensko zastavo poznajo, pri irski pa še niso bili prepričani v pravo zaporedje barv. 

Deček je segel po atlasu in preveril sosledje barv na irski zastavi. Nato je sledilo šivanje, ki so 

se vsi zelo veselili. Spoznali so šivali stroj in varno uporabo le-tega, poimenovali smo dele 

stroja in pričeli s šivanjem. Otroci so pritiskali pedal, jaz pa sem jim držala blago. Po 

končanem delu sem jih vprašala, kako so zadovoljni z izdelkom. Bili so ponosni na svojo 

zastavo. Vprašala sem jih, kako bomo zastavo obesili na palico in nastala je tišina. Po krajšem 

premoru sem dobila dve ideji: 

»Zastavi moramo naredit lukno.« 

»Lahko bi zašil palico.« 

 

Spodbujala sem jih, naj poskušajo, in res so obračali blago, ga zvijali, a prave rešitve ni bilo. 

Nekdo je predlagal lepilo, pa je naslednji odgovoril, da ne bo držalo, ker je zastava pretežka. 

Prosila sem jih, naj poskusijo prilepiti z lepilom. Poskusili so in kmalu ugotovili, da ne drži. 

Prave rešitve ni bilo, zato sem prijela blago in naredila le pregib in deček je našel rešitev: 

»Tko moramo zašit.« Tako smo s pregibom blaga na robu zastave zašili še odprtino za palico. 

Vprašala sem jih, ali smo sedaj delo končali. Niso bili čisto prepričani, kaj pričakujem od 

njih. Poslala sem jih na balkon, kjer že visijo zastave, da si ogledajo, ali sta naši zastavi 

končani. Ko so se otroci vrnili, so ugotovili, da manjka še železna palica. Vprašala sem jih, 

kje bi jo lahko dobili. Idej je bilo kar nekaj: jo bo očka dal, kupimo jo v Bauhausu, rečemo 

hišniku, da jo prinese. Nato je deček predlagal, da ni nujno potrebna železna palica, da imajo 

doma narejeno iz lesa. Razmišljali so naprej in prišli do ideje, da lahko leseno palico najdemo 

sami v gozdu. 

 

Vprašala sem jih, kje bomo dobili palico, in deček je odgovoril. 

»Bomo šli na sprehod in jo poiskali.«  

 

Dogovorili smo se, da odidemo še isti dan v gozd in poiščemo palico. 

 

Slovenski zastavi je manjkal še grb, in ker tega otroci niso opazili, sem jim predlagala, da 

sedaj primerjajo naši zastavi s tistima v knjigi. Ko so si ogledali knjige in primerjali našo 

zastavo z literaturo, so ugotovili, da manjka grb. Tu otrok ni bilo potrebno spodbujati k 

dajanju idej. 
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»Lahko bi ga naredili s papirja, zašili in narisali.« 

 

Otroci so poskušali z risanjem. Nastalo je več risb grbov. Zbrali smo jih skupaj in si jih 

ogledali. Vsi so poskušali s svojim modelom. Nastala je težava, in sicer katerega sedaj 

uporabiti za našo zastavo. Vprašala sem jih, kaj predlagajo, saj vseh ne moremo uporabiti. 

Deklica je predlagala, da izberemo enega. Spodbudila sem jih, da lahko, a je nastala tišina. 

Vsak je želel svojega, zato sem jim predlagala, da bi vsak otrok naredil en korak pri 

izdelovanju istega grba. Dogovorili smo se in vsak otrok je prevzel del naloge pri izdelovanju 

grba. Razdelili so si naslednje naloge: risanje grba, striženje, barvanje morja in neba, risanje 

rumenih zvezd ter striženje in lepljenje grba. Izdelan grb smo nato s šivalnim strojem prišili 

na zastavo. Otroci so bili ponosni na izdelani zastavi in že razmišljali dalje, da moramo na 

sprehod, da najdemo palice. Odšli smo v bližnjo okolico in nabrali več palic. Ocenjevali smo, 

katera je najboljša. Otroci so vneto tekali po gozdu in iskali palice. Ene so bile premajhne, 

druge pretanke. Nabrali so več palic. Pred vrtcem smo jih nato postavili na tla, nato pa je 

deček izjavil nekaj, kar mi je ostalo v spominu:  

»Ne vemo, kera bo šla noter v lukno, tisto mormo zbrat.« 

 

Otroci so prinesli zastavi in pričelo se je poskušanje ustrezne palice. Kmalu je bilo jasno, 

kateri dve palici bosta uporabljeni. Mislila sem, da bodo drugi užaljeni, ker njihova palica ni 

prišla v poštev, pa se je izkazalo, da so le želeli, da bo zastava končana in pripravljena za 

obešanje. Pri obešanju zastave so imeli otroci kar veliko težav, saj jim je palica kar naprej 

uhajala. Zastavo so se odločili privezati na stol, za vezanje so si izbrali vrv. Med vezanjem so 

nastale zanimive situacije dogovarjanja, kdo naj kaj prime, kje je treba privezati, kako močno 

je potrebno vleči vrv. V taki situaciji se dobro vidi, kateri otroci so sposobni prevzeti vodenje 

in razdeliti delo. Po dolgem usklajevanju jim je le uspelo privezati vrv, ki pa ni dolgo zdržala. 

Naslednji dan so me prosili, če jim lahko pomagam, ker niso dovolj močni. S skupnimi 

močmi smo uspeli obesiti naši zastavi, da so jih lahko občudovali.  
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Slika 11, 12: Šivanje zastave in rezultat dela 

 

Evalvacija 

Ta del dogajanja se mi je zdel najbolj zanimiv za otroke, saj je večina prvič videla šivalni stroj 

in nanj poskušala šivati. Vsak korak, ki je bil potreben za šivanje zastav, sem posebej 

načrtovala in otroke vodila, da so sami prišli do naslednjega koraka, ki je bil potreben za 

nadaljevanje. Bilo je veliko dogovarjanj, usklajevanj in seveda tudi dela. Pri načrtovanju grba 

smo imeli več idej. Zagato smo rešili tako, da je vsak narisal svojo idejo in skupaj smo nato 

izbrali najboljšo. Delo je bilo izredno aktivno, med dejavnostjo nisem opazila, da bi se 

kdorkoli dolgočasil. Pri današnjem delu sem opazila malo rivalstva; vsak je hotel pokazati, 

kaj zna. Imela sem občutek, da so me hoteli navdušiti, kdo več zmore. Otroci so bili pri delu 

že zelo samostojni. Opazila sem, da se veliko redkeje obračajo name in na mojo pomoč. 

Nekateri otroci so postali že zelo suvereni pri odločanju in iskanju rešitev. Med samim delom 

sem jih pohvalila in jih spodbujala, kako odlično jim gre. 

 

8.3.5 Peta dejavnost − oddaljenost Irske 

 

Cilj dejavnosti je spoznavanje značilnosti zemljevida in legende ter merjenje razdalj na 

zemljevidu. 

 

S to dejavnostjo smo želeli ugotoviti, koliko kilometrov je do Irske. Že med uvodnimi dnevi 

je na vprašanje, koliko kilometrov je do Irske, ena od deklic povsem suvereno odgovorila: 

»Sigurno je enih 88 kilometrov.« 

 

Sedaj smo želeli ugotoviti, ali to drži ali ne. Vprašala sem jih, kako bi lahko ugotovili, kar nas 
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zanima. Dobila sem naslednje odgovore: 

»Kilometre preštejemo na zemljevidu.« 

»Lahko bi šli po črti.« 

»Ful denarja za prevoz bi dal za račun.« 

 

Nadaljevali smo z dejavnostjo, kjer sem jim razložila, kaj pomeni legenda in merilo v kotu 

zemljevida. Pokazala sem jim, koliko meri 500 kilometrov in kako bi sedaj mi to razdaljo 

prenesli na naš zemljevid. Ogledovali so si zemljevid in bili popolnoma brez idej. Pomagala 

sem jim tako, da sem vzela karton, ga postavila pod merilo in čakala. Deklica je takoj vzela 

moj karton v roke in brez besed z barvico označila mero na kartonu. Sedaj je tudi ostalim 

postalo popolnoma jasno, kaj storiti, tako da smo prerisali še razdaljo 100 kilometrov. 

Naredili smo pravokotnik, ki so ga izrezali. Vprašala sem jih, kako bi sedaj razdaljo izmerili z 

našo mero, pa so postavili na zemljevid eno razdaljo in čakali. Vprašala sem jih, kakšen je 

naslednji korak, a odgovora ni bilo. Izkazalo se je, da jim je bilo merjenje razdalj zelo 

neznana stvar, ker niso imeli predstav. Pomagala sem jim in jim razložila, da bodo morali 

položiti karton, nato označiti in ga položiti še enkrat oziroma tolikokrat, kot bo potrebno. Po 

danih navodilih sta deček in deklica s skupnimi močmi polagala in označevala pot. Skupaj sta 

štela in ugotovila, da smo položili karton trikrat. Sedaj sem jim razložila, da je trikrat po 500 

kilometrov 1500 kilometrov in da je toliko kilometrov oddaljena Irska od Slovenije. 

 

Ugotovili smo, da deklica ni imela prav, ko je predvidevala, da je do Irske 88 kilometrov. 

 

 

Slika 13, 14: Merjenje razdalje med Slovenijo in Irsko 
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Evalvacija 

Že pri načrtovanju sem imela s to dejavnostjo največ težav, kako bi brez uporabe splet 

otrokom pokazala, kako se meri razdalja na zemljevidu. Zanimalo me je, ali bodo lahko otroci 

sami prišli do odgovorov. Po posredovanju je tudi ta dejavnost stekla, tako da smo uspešno 

izmerili razdaljo. Tu sem opazila, da je bilo zanimanje za dejavnost veliko manjše kot pri 

šivanju. Morda zato, ker je bilo manj zanimivo in težje za reševanje. Vseeno sta dva otroka 

sodelovala, tako da smo naredili izmero. Morda je bilo tako tudi prav, saj sta ravno ta dva 

otroka največkrat v konfliktu, pri tem delu pa sta odlično sodelovala in se povezala. Ta 

dejavnost se je za večino otrok izkazala za pretežko, saj so otroci z lastnim razmišljanjem 

težko prišli do rešitev. 

 

8.3.6 Šesta dejavnost – na Irsko pošljemo paket 

 

Cilj dejavnosti bo pripraviti paket, ga zaviti ter napisati naslov. 

 

Eno izmed vprašanj v uvodnem delu je bilo, kaj jedo na Irskem. Vprašala sem jih, kako bi 

izvedeli, kar nas zanima. Prvi odgovor je bil, da bi poslali pošiljko in jih vprašali, kaj jedo. 

Druga ideja pa je bila, da jih to vprašamo preko skypa. Odšli smo do računalnika in skušali 

priklicati naše prijatelje, kajti vrnili smo se na novo lokacijo vrtca, kjer je povezava s spletom 

možna. Zveze nismo uspeli vzpostaviti, zato nam je ostal še drugi predlog: da s pošiljko 

pošljemo pismo in jih povprašamo kaj jedo. 

 

Pričela sem jih spraševati, kako bi naredili pošiljko. Dobila sem naslednje ideje: naredimo 

darilo; moramo imeti škatlo pa pismo; v škatlo bi dali balone pa sladkarije; na škatlo 

napišemo, da je za Irsko; dodamo še pismo in jih v pismu vprašamo, kakšno hrano jedo. 

 

Spodbudila sem jih, da najprej napišemo pismo. Izbrali so papir, kamor bomo napisali pismo. 

Otroci so mi narekovali vsebino pisma. Vprašala sem jih, če smo končali, in pritrdili so mi. 

Vprašala sem jim, kako bodo na Irskem prebrali pismo in če na Irskem razumejo slovensko. 

Takoj so predlagali, da ga moramo prevesti, ker ne bodo razumeli vsebine pisma. Deček je 

predlagal, da poleg besedila napišemo slovensko abecedo in bodo nato sami prebrali. 

Razložila sem mu, da je abeceda podobna vsem jezikom in da bomo morali prevesti besede 

ali pa stavke. Ideja je bila, da spodaj k pismu prevedemo besede, ki jih bodo lahko nato sami 
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po besedilu prevajali. Res smo spodaj prevedli le besedo ali pa besedne zveze. Ko je bilo 

pismo napisano, smo se lotili iskanja škatle, ki so jo potrebovali za paket. Odšli smo v 

pisarno, kjer so otroci našli škatlo, deklica je vzela še trak in papir, če ga bodo potrebovali. V 

sobi so nato pripravili material in ugotovili, da manjkajo še baloni, ki so jih dodali v paket. 

Sladkarij, ki so jih predlagali na začetku, nismo imeli, in odločili so se, da jih ne bodo dali v 

paket.  

 

Pri pakiranju sem jih posnela in zabeležila nekaj zanimivih razmišljanj. Škatlo so napolnili in 

na koncu so dodali še pismo. Deček je pismo zvil v zvitek in ugotovil, da ne gre noter, ker je 

preveliko. Deklica mu je svetovala, naj ga da »počez«. Tudi tako ni šlo, zato je deček 

svetoval, da ga prepolovi po črti. Pismo je bilo v škatli in pričeli so z zavijanjem. V tem delu 

se niso obračali k meni po pomoč, bili so zelo samostojni. Škatlo so zalepili z lepilnim 

trakom, da se vsebina paketa ne bi razsula. Trije so lepili, deček pa je medtem strigel zavijalni 

papir. V tem delu je nastal manjši prepir, saj so hoteli sodelovati vsi. Ko so zavili ves papir, so 

ugotovili, da je na vrhu luknja, zato so izstrigli še manjši kos papirja in ga zalepili na škatlo. 

Na koncu, ko so dodali še okrasni trak, je nastal naslednji dialog: 

Deček 1: »Daj nama spust mal traku,« ko sta skupaj s prijateljem zavijala trak okoli škatle. 

Deklica 1: »Ne tko, odvijte. To že ni darilo, mora bit mašnica.« 

Deček 2: »Sej veva.« 

Deklica 1: »Ja pol pa narete mašnico, pa še vs trak bosta porabla.« 

  

Pentlje niso uspeli narediti, zato so mene prosili, če jim lahko pomagam.  

 

 

Slika 15, 16: Oblikovanje pisma v angleščini in izdelava paketa 
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Darilo je bilo zavito, zato sem jih vprašala, če so končali. Odgovora ni bilo, zato sem jih 

poslala h kotičku, kjer imamo na plakatu pripeto pošto iz Irske. Naročila sem jim, da si dobro 

pogledajo to pismo in ga primerjajo z našim paketom. Ugotovili so, da nam manjka še 

znamka in naslov. Napisali smo še naslov, za znamko pa so povedali, da jo dobimo na pošti. 

Deček je dal zanimiv predlog, da bi paket dali kar poštarju, ki bi ga odnesel k pilotu letala, ta 

pa bi ga odpeljal na Irsko. Želela sem, da bi paket lahko odnesli na pošto, pa to žal ni mogoče, 

ker je vrtec daleč od mesta in je najbližja pošta oddaljena 20 kilometrov. Obljubila sem jim, 

da bom paket odnesla na pošto kar jaz. 

 

Evalvacija 

Pri tej dejavnosti so sodelovali le najstarejši otroci. Pripravili so vse potrebne stvari, ki smo 

jih potrebovali. Iskali so rešitve, hodili po prostoru in iskali primerne stvari, ki so jih 

potrebovali za zavijanje paketa. Ko sem pisala evalvacijo, sem razmišljala, da so pri tej nalogi 

povsem samostojno opravili skoraj vse korake, ki so bili potrebni za dokončanje. Otroci 

postajajo odločni in zaupajo vase, saj vedo, da ni napačnih rešitev. 

 

8.3.7 Sedma dejavnost – peka tradicionalnega irskega peciva 

 

Cilj dejavnosti je sodelovanje pri iskanju recepta in peki peciva. 

 

Naslednji dan je deklica predlagala, da lahko na internetu pogledamo, kaj jedo na Irskem. 

Doma je z mamico že pogledala in povedala, da se vpiše »tradicionalna irska hrana«. 

 

Otroke sem vprašala, ali poskusimo še mi, in vsi so se strinjali. Na spletu smo poiskali nekaj 

receptov in izbrali enega. Prebrali smo recept in si izpisali sestavine, ki jih potrebujemo za 

izdelavo peciva. Otroci so z mojo pomočjo napisali seznam za trgovino. Kupila sem sestavine 

in naslednji dan smo spekli tipično irsko pecivo, imenovano »Irish Soda Bread.« 

 

Pri pripravi peke peciva so otroci sodelovali pri vsakem koraku, ki je potreben za izdelavo 

peciva. Najprej smo odšli v kuhinjo in kuharico Nado prosili, da nam za peko posodi žlice, 

strgalo za limono, električni mešalnik, posodo za mešanje, tehtnico in posodo za peko v 

pečici. Otroci so z mojo pomočjo naredili testo. Poskrbela sem, da je sleherni otrok opravil 

vsaj nekaj dela pri pripravi peciva. Pecivo smo nato odnesli v kuhinjo in ga pekli po navodilu 
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v receptu. Po vrtcu je omamno dišalo, in po eni uri, ko je bilo pecivo pečeno, smo ga 

poskusili. Otroci so bili zadovoljni s svojim izdelkom. 

 

 

 

 

Slika 17, 18, 19: Potek peke irskega peciva 

 

Evalvacija 

Pri vsaki novi dejavnosti, ki jo izpeljem z otroki, je viden velik napredek v dajanju pobud in 

idej. Otroci so v zadnjih dejavnostih že zelo suvereni. Ni mi jih potrebno več spodbujati, naj 

povedo, kaj mislijo. Vsakokrat dobim pravi »brainstorming« idej pri iskanju rešitev. Otroci so 

usvojili tak način dela. Opažam, da iščejo drugačne poti pri vseh dejavnostih. Nedavno smo se 

vselili v nove prostore vrtca in otroci vseskozi dajejo predloge za ureditev prostora ali 

postavitev kotičkov. Zanimivo je, koliko zanimivih idej imajo otroci. Odrasli včasih zmotno 

naredimo preveč namesto njih, kjer pa jih prikrajšamo za dragocene izkušnje. Vseeno pa sem 

opazila tudi nekaj rivalstva, saj kar tekmujejo, kdo bi lahko prispeval več. 
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8.3.8 Osma dejavnost – pomoč pri pakiranju potovalne torbe 

 

Cilj dejavnosti je spodbuditi otroke, da razmislijo, kaj se potrebuje za pot v tujino in kje lahko 

poiščejo informacije, ki jih potrebujejo za izpeljavo te naloge. 

 

V mednarodnem projektu Comenius, kjer sodeluje naša skupina otrok je prišel čas mojega 

odhoda na Irsko. Otroke sem spodbudila, da mi pomagajo pri pripravi na odhod v to deželo.  

 

Dejavnost sem pričela z vprašanjem, kaj moram vzeti s seboj. 

 

Prvi odgovori so bili, da moram spakirati potovalko. Vprašala sem, ali naj s seboj vzamem 

topla oblačila ali je morda tam toplo vreme in potrebujem kopalke. Sedaj so bili otroci v 

zagati, saj niso imeli pravega odgovora. Prvi odgovor je bil, da moramo vedeti, kakšno vreme 

je tam. Vprašala sem jih, kako bi to ugotovili, in dobila sem odgovor, da na računalniku. 

Odšli smo do pisarne, kjer imamo računalnik. Vprašala sem jih, kaj moramo napisati, oni pa 

so rekli: »Kakšno je vreme na Irskem?« 

 

Dobili smo vremensko napoved in ugotovili, da bo temperatura 9 stopinj Celzija in oblačno z 

dežjem. Vprašala sem jih, če sedaj vedo, kakšna oblačila potrebujem s seboj. Kljub temu tega 

niso vedeli, ker jim številka ne pove, kakšno vreme je na Irskem. Deček je predlagal, da 

pogledamo še napoved za Slovenijo in nato primerjamo. Ideja je bila odlična in res so 

ugotovili, da je pri nas temperatura 6 stopinj Celzija in da je tam malo več stopinj. Vseeno 

niso vedeli, da več stopinj pomeni bolj toplo, ugibali so, da najbrž potrebujem podobna 

oblačila kot tu, saj je razlika le 3 stopinje. Predlagala sem jim, da bi napoved za teden mojega 

bivanja na Irskem narisali na papir. Otroci so prerisali slikovni del napovedi, jaz pa sem na 

vrh lista zapisala dan v tednu. Vse smo prilepili na steno v igralnico. Pred lepljenjem sem jih 

vprašala, kako si sledijo napovedi, saj je vsak narisal en dan. Deček je sestavil zaporedje po 

številkah, pogledal je temperaturo in jo stopnjeval od najnižje do najvišje. Deklica si je 

zapomnila, da tako ni bilo narisano na računalniku, in ga ustavila. Pomagala sem jim z idejo, 

da pogledajo na jedilnik, in otroci so primerjali dneve na jedilniku ter pravilno zložili liste. 

Njihove ugotovitve so bile, da potrebujem dežnik, kapo, toplo jakno in škornje, ne bom pa 

potrebovala čevljev s peto in sončnih očal. Naslednji korak so bile ideje za pripravo pribora za 

osebno nego. Predlagali so, da vzamem zobno ščetko in pasto, milo in šampon. Brisač ne bom 
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potrebovala, ker jih imajo v hotelu. Za na letalo pa potrebujem letalsko karto in denar. 

 

Evalvacija 

Otroci so bili pri idejah zelo izvirni. Radi načrtujejo in počutijo se pomembne, ker lahko 

pomagajo. Nikoli nisem imela občutka, da česa ne bi želeli delati, menim celo, da so preko 

vseh dejavnosti ugotovili, da je njihovo mnenje pomembno in da jih upoštevam. Njihove 

predloge uresničim, če je le mogoče. Ko si zastavimo nek problem, se zelo redko zgodi, da ne 

bi našli ustrezne rešitve. Pri delu poskušam vedno upoštevati vse predloge, o njih se 

pogovorimo in sklepamo dalje. Pri takem delu se pokaže, kako razmišljajo in iščejo rešitve, 

poskušajo in nimajo zadržkov, da bi lahko kaj naredili napačno. 

 

Otroci so pred mojim odhodom na Irsko pomagali pri načrtu, kako pakirati potovalko, in z 

veseljem so pričakovali dan, ko sem odšla na pot. Otrokom sem obljubila, da se jim bom 

javila preko spletne kamere. Med mojim obiskom v irskem vrtcu sem svojo obljubo držala. 

Vseh občutkov, ki so me obdajali, ne morem opisati z besedami, kajti takega odziva mojih 

otrok v vrtcu nisem pričakovala. Otroci so bili čisti vzhičeni in navdušeni nad tem, da se 

lahko z njimi pogovarjam. H kameri sem povabila nekaj tamkajšnjih otrok, da so jih 

pozdravili. Prevedla sem jim, kar so govorili, in vzpostavili smo prve stike. Otroci so si zapeli 

pesem, vsak v svojem jeziku. Pomočnica vzgojiteljice, ki mi je pri tem pomagala, mi je ob 

vrnitvi povedala, da so še nekaj dni govorili le o tem dogodku. Tudi starši so bili navdušeni, 

saj so otroci o našem pogovoru govorili tudi doma. Z Irske sem otrokom prinesla veliko 

fotografij, slikanic, zemljevid, reklamni material in darila, ki so jih dobili od prijateljev iz 

Irske. Otrokom sem prinesla risbe otrok iz Irske. Vsaka risba je bila narisana posebej za njih, 

poleg so pripisali še svoje ime. S temi risbami so otroci dobili tudi odgovor na svoje 

vprašanje, ki so ga zastavili ob začetku projekta: kako rišejo in kako jim je ime. Otroci so ves 

zbrani material pregledali in nalepili na plakat. Veliko časa sem namenila pogovoru o moji 

izkušnji na Irskem. Imeli so veliko vprašanj, na katera sem z veseljem odgovarjala. 

 

Kmalu po moji vrnitvi iz Irske smo prejeli klic preko spletne kamere. Javili so se nam otroci 

iz Irske in nam povedali, da so dobili naš paket, ki jih je zelo razveselil. Našteli so nam nekaj 

priljubljenih jedi, ki otroci na Irskem radi jedo. Pri prevodu sem imel nekaj težav, saj iz 

naštetega nisem vedela, kaj naj bi jed bila. Spoznali so, da tudi na Irskem otroci radi jedo 

kosmiče, palačinke, juho in pizzo. 
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Slika 20: Darila z Irske 

 

8.4 Odgovori na vprašanja projekta oziroma rešitve problemov 

 

V uvodu diplomske naloge sem zapisala, da bomo na koncu zapisali odgovore na zastavljena 

vprašanja, ki so bila naša glavna tema raziskovanja. 

»Kje je njihova dežela?« 

»Kako rišejo?« 

»Kako jim je ime?« 

»A so se preselili tja?« 

»Koliko kilometrov je do Irske?« 

»Kje živijo, a v hišah?« 

 

Na vsa vprašanja smo poiskali odgovore. Lokacijo Irske smo iskali na zemljevidu, globusu in 

spletnem zemljevidu; kako rišejo in kako jim je ime, so izvedeli, ko so prejeli risbe s podpisi 

otrok, ki sem jih prinesla z obiska na Irskem; ali so se preselili na Irsko, so ugotovili po 

pregledu literature, da živijo nekateri že dolgo tam, drugi se tudi priselijo; koliko kilometrov 

je do Irske, smo ugotavljali z merjenjem na zemljevidu, ko so otroci izdelali svoje merilo in 

ga polagali med Slovenijo in Irsko; na zadnje vprašanje, ali živijo v hišah, so odgovore dobili 

na posnetkih, ki sem jih prinesla z Irske, in sicer da živijo tako kot mi v mestih in vaseh v 

hišah. Odgovore smo pripisali na plakat poleg vprašanj in tako zaključili naš projekt. 

 

Za popoln zaključek našega raziskovanja Irske sem pripravila družabno igro, kjer otroci preko 

premikanja po igralni plošči odgovarjajo na vprašanja, ki se nanašajo na Irsko. Igra poteka 
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podobno kot Človek, ne jezi se. Na polja sem nalepila zamaške različnih barv, barvi zamaška 

sem določila vprašanje, ki se nanaša na Irsko. Otrok meče kocko in se premika po igralni 

površini, za nadaljevanje v igri mora pravilno odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Če 

odgovora ne pozna, mora počakati en met. 

 

 

Slika 21: Družabna igra Spoznaj Irsko 

 

9 ZAKLJUČEK PROJEKTA 

 

9.1 Evalvacija projekta 

  

Vse dejavnosti, izvedene v vrtcu, sem evalvirala večinoma sproti po opravljeni dejavnosti. Če 

strnem vsa dogajanja in naredim pregled celotnega projekta, lahko rečem, da je tak način dela 

pravi in je meni zelo blizu. Otroci so pri takem načinu dela aktivni in se počutijo pomembne. 

Opazila sem velik napredek pri dajanju idej in rešitev. To skupino sem prevzela letos. 

Ugotovila sem, da niso bili vajeni takega dela. Sama skušam pri vseh dejavnostih vključevati 

otroke in jih aktivno zaposliti v proces dela v vrtcu. V skupini se je zmanjšalo tekanje po 

igralnici, spori so se razpolovili in klima se je izboljšala. Tudi pomočnica se trudi po 

najboljših močeh, še vedno pa ima težave, ki se kažejo v podajanju rešitev, namesto da bi to 

omogočila otrokom. To je dokaz, kako zakoreninjen je kulturno-transmisijski pristop dela, 
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kjer vzgojitelj podaja znanje, otrok pa je v vlogi sprejemnika.  

 

Otroci so preko lastnih aktivnosti prišli do odgovorov na zastavljena vprašanja. Še vedno 

pogosto med dnevno rutino povprašam otroke o določeni podrobnosti iz naših raziskovanj, da 

si pridobim vpogled na pridobljeno znanje; vedno znova me preseneti, saj mi otroci 

dokazujejo, da pridobljenega znanja niso pozabili. Tudi starši otrok so presenečeni, ko vidijo, 

kaj vse so si zapomnili njihovi otroci. 

 

Če celostno pogledam izvedbo in potek projekta, sem z njegovo izpeljavo zelo zadovoljna. 

Izbrala sem si odlično tematiko za podrobno raziskovanje, kjer so otroci zelo uživali in 

spoznavali njim nove stvari. Preko celotnega raziskovanja so otroci radi sodelovali in se med 

seboj dogovarjali, včasih tudi tekmovali, kdo bo podal boljši predlog. 

 

Ves potek je bil usmerjen v otrokovo raziskovanje, kjer so otroci preko igre v spodbudnem 

okolju spoznavali in odkrivali nova področja. Uresničila sem vse zadane cilje in pripeljala 

projekt do konca, hkrati pa sem upoštevala otroške ideje. Vsak otrok je po svojih močeh in 

sposobnostih sodeloval v projektu in pripomogel k uresničitvi zadanih ciljev. Starejši otroci 

so pomagali mlajšim, in tako so se krepile vezi v sami skupini.  

 

Pri delu v vrtcu se nenehno učimo. Sama sem mnenja, da je izrednega pomena, da je otrokovo 

življenje pestro in polno spodbud. K temu stremim pri svojem delu. Vedno sem pripravljena 

na nove izzive in aktivno učenje je eden izmed njih. Že sedaj uporabljam tak način in veliko 

vključujem otroke k dnevni rutini. Z izpeljavo tega projekta pa sem osmislila moje delo. Vem, 

da je raziskovalno učenje prava pot, saj so v tovrstnih projektih otroci aktivni, polni idej, radi 

sodelujejo. Uspešni so tudi v ustvarjanju vezi s starši; starši nenehno sprašujejo, kaj počnemo, 

ker otroci z velikim veseljem govorijo doma, kaj vse smo počeli in kaj novega so spoznali.  

 

9.2 ZAKLJUČEK PROJEKTA 

 

Raziskovanje projekta smo uspešno zaključili. Pri poteku in izvedbi dejavnosti bi lahko sedaj, 

ko delam pregled za nazaj, kaj spremenila. Ugotovila sem, da je za dobro izvedbo projekta 

potrebno nameniti izvedbi dovolj časa. Naš program predšolske vzgoje je kvaliteten, vendar 

se v vrtcih zaradi ekonomskih razlogov lotevamo prevelikega števila celoletnih projektov, ki 
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nam onemogočajo, da bi se lahko določenim področjem posvetili bolje. Pri diplomskem 

projektu sem poskušala izpeljati vse dejavnosti do konca januarja, ko je bil napovedan moj 

odhod na Irsko. Celoten projekt smo izvajali tri mesece. Projekt je bil uspešno zaključen in 

cilji so bili doseženi. 

 

Pogledali si bomo posamezne faze projekta, kjer bom skušala z vidika otrokove aktivnosti 

oceniti projekt. Pri uvodni motivaciji sem si na začetku zamislila pismo, ki bi ga pisali otroci 

iz Irske; namesto njih sem pismo napisala sama. Na začetku našega projekta sem stike z Irci 

šele vzpostavljala, zato tega nisem izpeljala. Pri postavljanju domnev sem imela veliko težav. 

Otroci so nekaj vprašanj postavili, nato smo se znašli v zagati, kako dalje. V tem delu sem jim 

z podvprašanji in napotki pomagala, kar bi v prihodnje spremenila. Vključila sem tudi starše, 

da doma z otroki raziščejo in zastavijo zanimiva vprašanja. Naslednji korak je bil zapis 

vprašanj na plakat, kjer sem otroke zelo spodbujala, da sami razmislijo o vseh korakih, ki so 

potrebni za izpeljavo te dejavnosti. Ta del je bil prvi izziv, kjer so bili otroci prepuščeni svoji 

izvirnosti in idejam, kako rešiti težavo. Pri prvih korakih so potrebovali veliko spodbude in 

pomoči. Otroci niso bili vajeni takega načina dela, zato so bili še zadržani. Pri pregledu 

literature je bila njihova aktivnost omejena le na raziskovanje literature, medtem ko se je pri 

naslednji dejavnosti, šivanju zastave, njihova participacija zelo povečala. Bili so pobudniki 

šivanja, ugotavljali so, kako so videti zastave, kako so narejene in katerih barv so. Pri 

pregledu posnetkov sem v tem delu začutila veliko angažiranost otrok in voljo, da zastavi 

zašijejo sami. Pri merjenju razdalje in spoznavanju zemljevida sem naletela na veliko oviro, 

ker se je ta tematika izkazala za zahtevnejšo, vendar smo z iznajdljivostjo razdaljo le izmerili. 

Polagali so karton, ki smo mu določili mero, nato pa sešteli razdaljo. Moram povedati, da jim 

je ta način merjenja ostal v spominu. Nekega dne smo imeli težave na podpornem zidu vrtca, 

in hišnik je naglas razmišljal, koliko metrov je dolg zid. Dva dečka, ki sta ga slišala, sta mu 

predlagala, da lahko onadva zmerita. Hišnik ju je začudeno pogledal, dečka sta prijela metlo 

in jo polagala po dolžini zidu. Ta njuna gesta me je popolnoma navdušila in dokazala, da je 

moje delo obrodilo sadove, ki ne bo zbledelo v enem tednu. Pri pripravi pošiljke so otroci 

suvereno pakirali paket, se dogovarjali, iskali rešitve, kako zaviti, kateri papir uporabiti … To 

dogajanje sem tudi posnela in pri pregledu ugotovila, kako velik napredek je viden pri 

samostojnosti. Otroci so se po pomoč obračali le redko. Peka peciva je bila aktivnost, kjer 

sem otrokom nudila le pomoč pri tehtanju in številih. Skušala sem vključevati vse otroke, 

včasih je bilo potrebno nekaj otrok malo umakniti, da so lahko sodelovali še drugi. Zelo dobro 

so raziskali tudi vremensko napoved in jo narisali za teden mojega bivanja na Irskem.  Otroci 
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bi lahko marsikje bolj samostojno raziskali določeno področje.  Tematika spoznavanja Irske je 

za otroke oddaljena tema in je bila velikokrat vezana na informacije s spleta. V primerih, ko 

sem aktivnost do določene mere pripravljala sama, pa sem poskrbela, da so bili otroci dovolj 

aktivni znotraj posamične dejavnosti. 

 

Po zaključenem diplomskem projektu lahko po analizi vseh pestrih dogodkov, izpeljanih 

tekom projekta, zaključim, da sem zadovoljna s svojim delom in dosežki otrok. Veliko sem se 

naučila in si pridobila neprecenljive izkušnje, ki mi bodo v pomoč pri nadaljnjem delu z 

otroki.  

 

Med projektom sem otrokom vseskozi omogočala veliko možnosti za aktivno učenje. Pri 

sooblikovanju projekta sem bila odprta za njihove ideje in jih skušala vključiti v raziskovanje. 

Otroke sem spodbujala k razmišljanju in pri tem pazila, da sama nisem podajala odgovorov. 

Dane rešitve otrok smo analizirali ter tako ugotovili, ali so bile dane domneve pravilne ali 

napačne. 

 

Ob zaključku diplomskega dela sem prišla do več ugotovitev. Otrokom je potrebno ponuditi 

različne raziskovalne naloge. Naj se zdijo še tako nepomembne, otroci s svojo zvedavostjo, 

idejami in predlogi ustvarjajo nepozabne projekte. Pomembno je le, da so dejavnosti zabavne, 

da raziskovanje poteka neprisiljeno in predvsem preko igre. Vzgojitelj kot vodja in 

koordinator poteka raziskovanja mora biti prilagodljiv, vzeti si mora dovolj časa za poslušanje 

in uresničevanje idej otrok. Projektno delo spodbuja otroke k samostojni izbiri in odločitvam 

ter k sodelovanju z vrstniki. Predpostavka takega pristopa je, da otroci pridobijo zaupanje v 

lastne intelektualne zmožnosti in motivacijo za nadaljnje učenje. Moja naloga je bila 

zagotoviti otrokom dovolj časa, da so lahko razmišljali in delovali.  

 

Zaključila bom s stavkom Davida P. Weikarta, ki v celoti povzame moj cilj izpeljave 

diplomskega dela: »Vloga odraslega je podpirati otroke ter jih voditi skozi dogodivščine in 

izkušnje aktivnega učenja« (Hohmann in Weikart, 2005: 3). 

  



51 

10 LITERATURA IN VIRI 

 

− Batistič Zorec, M. (2003). Razvojna psihologija in vzgoja v vrtcih. Ljubljana: Inštitut 

za psihologijo osebnosti. 

− Batistič Zorec, M. (2013). Subjektivne teorije vzgojiteljic in kurikularna prenova 

vrtcev. [elektronska verzija]. Pridobljeno 26. december, 2013 iz www.pef.uni-

lj.si/~vilic/gradiva/2-pp-subjektivnet.doc . 

− Cencič, M. (1999). Raziskovalno poučevanje mlajših otrok. V: Hytonen, J., 

Razdevšek Pučko, C. in Smyth, G. (ur.). Izobraževanje učiteljev za prenovljeno šolo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. (31–38) 

− Ferjančič, J. (1994). Pogoji in oblike aktivnega učenja v vrtcu. Nova Gorica: EDUCA. 

− Hohmann, M. in Weikart, P. D. (2005). Vzgoja in učenje predšolskih otrok. Ljubljana: 

DZS. 

− Kobal, E. (1989). Raziskovanje. Odkrivanje novega znanja. Ljubljana: DZS. 

− Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

− Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS. 

− Maxim, W. G. (1987). Social Studies and the Elementary School Child. Ohio: Merrill 

Publishing Company. 

− Novak, H. (1990). Projektno učno delo. Drugačna pot do znanja. Ljubljana: DZS. 

− Novak, H. (2009). Projektno delo kot učni model v vrtcih in osnovnih šolah. 

Ljubljana: Didakta. 

− Papotnik, A. (1992). Prvi koraki v projektno nalogo. Radovljica: Didakta. 

− Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2008). Ljubljana: DZS. 

− Turnšek, N. (2004). Problemsko in raziskovalno naravnano učenje v vrtcu. Študijsko 

gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 


